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Referat
När Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” i oktober 
1997 ökades tyngden för trafiksäkerheten i jämförelse med andra planeringsmål. Behovet av att få 
fram planeringsstöd uppfattades som angeläget och i juli 1998 publicerades ”Lugna gatan!” 
Handboken behandlar utformningen av blandtrafikgator där säkerhetsproblemen är som mest 
allvarliga i det lokala transportsystemet.  
   Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur ett antal kommuner använder Lugna gatan. 
Detta görs med fokus på hastighetsdämpande åtgärder och kvalitetsanspråken trafiksäkerhet och 
trygghet, miljöskydd och kretsloppsanpassning samt framkomlighet och tillgänglighet. 
   De kommuner som ingår i studien är Borlänge, Enköping, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, 
Linköping, Växjö och Örebro. De flesta kommuner har genomfört nätanalyser enligt Lugna gatans 
riktlinjer. Trots detta finns det stora skillnader mellan hur trafikplaneringen bedrivs. Detta diskuteras 
i form av jämförelser mellan målsättning, nätanalys, principförslag med konsekvensbeskrivning samt 
planeringsvillkor.
   Lugna gatan har en betydande inverkan på den lokala trafikplaneringen och har påbörjat en process 
där stora variationer kan identifieras vid jämförelser mellan olika kommuner. Även om det finns 
skillnader mellan kommunerna har trafikplaneringen generellt sett utvecklats i den riktning som 
förutsätts av realiseringen av kvalitetsanspråken i Lugna gatan.
   För att förstärka och upprätthålla denna förändringsinriktning diskuterar rapporten några angelägna 
forsknings- och utvecklingsbehov. Det behövs mer kunskap om hur den kommunala trafik-
planeringen bedrivs och vilka faktorer som avgör innehåll och utfall. Detta är avgörande för hur olika 
planeringsstöd ska utformas. De beskrivningar av det lokala transportsystemet som återfinns i 
nätanalysen kan utvecklas och användas som plattform för en ökad förankring av trafikplaneringen 
bland invånare och organisationer. Plattformen kan också utgöra utgångspunkt för en lokal 
transportstrategi med en tydlig kommunicerad och förankrad målbild för hur det lokala 
transportsystemet ska utvecklas, och vilka åtgärder som ska användas för att realisera målbilden. 
Detta innebär också att det finns behov av lättillgängliga och systematiska åtgärdskataloger.
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planning practice with focus on traffic calming measures and the realisation of targets concerning 
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   In order to enhance the on-going change in direction, the need for further research and development 
is discussed in the report. There is an evident need to perform more research about local traffic 
planning practice. This knowledge is of great importance for the development of new planning guides 
and planning tools. The net analysis that has been carried out by the local authorities as a part of the 
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the local transport system in an efficient way which must be used in the forthcoming planning and 
development, guided by the national targets for transport policy. 
   This platform can work as a starting point for the construction of a local transport strategy with 
distinctive targets for the local transport system, communication and demand responses, and 
identified consequences of different measures situated in an integrated agenda. There is, therefore, an 
obvious need for accessible compilations of relevant measures.  

ISSN: Language: No. of pages:
0347-6049 Swedish 56



VTI meddelande 961 

Förord
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varit Ragnar Hedström som tillsammans med Tomas Svensson, VTI, skrivit 
rapporten.

Ett varmt tack riktas till alla de personer i olika kommuner som medverkat i 
genomförda intervjuer och därmed bidragit till projektets genomförande. Vi vill 
även tacka Christer Nilsson, Linköpings kommun och Per Wramborg, Vägverket, 
för värdefulla synpunkter i samband med genomfört granskningsseminarium och 
Anita Carlsson, VTI, för slutredigering av rapporten.
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Ragnar Hedström 
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Lugna gatan! och kommunen – Trafikplanering i lokal tillämpning 

av Tomas Svensson och Ragnar Hedström 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 

Sammanfattning
Kommunförbundets planeringsstöd ”Lugna gatan!” har en betydande 
inverkan på den lokala trafikplaneringen. De undersökta kommunerna har 
kommit olika långt i utvecklingen men i samtliga kommuner har 
trafikplaneringen generellt sett utvecklats i nollvisionens anda.

När Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra 
samhället” (proposition 1996/97:137) i oktober 1997, som fastslår att det 
långsiktiga målet ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet samt att vägtransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till de krav som följer av detta, ökades tyngden för trafiksäkerheten 
avsevärt i jämförelse med andra planeringsmål. 

Behovet av att få fram bästa möjliga planeringsstöd förhållandevis snabbt 
uppfattades som angeläget och i juli 1998 publicerades Lugna gatan av Svenska 
Kommunförbundet. Lugna gatan är formulerad som en övergångslösning i 
avvaktan på att mer utförliga planeringsstöd och handböcker utvecklas. Detta 
innebär bl.a. att Lugna gatan fokuserar på utformningen av blandtrafikgator där 
oskyddade trafikanter blandas med biltrafik och där säkerhetsproblemen beskrivs 
som mest allvarliga i det lokala transportsystemet. 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur ett antal utvalda 
kommuner använder Lugna gatan som planeringsstöd. Detta görs med fokus på 
implementering av hastighetsdämpande åtgärder och kvalitetsanspråken trafik-
säkerhet och trygghet, miljöskydd och kretsloppsanpassning samt framkomlighet 
och tillgänglighet. De framkomna resultaten används för att belysa hur planerings-
stöden inom området kan utvecklas.  

Materialet till studien baseras i första hand på intervjuer med tjänstemän 
ansvariga för trafikfrågor i kommuner. De kommuner som ingår i studien är 
Borlänge, Enköping, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Växjö 
och Örebro. Dessa kommuner har valts ut i samråd med Vägverket och utifrån 
kontakter med kommunerna som etablerades i samband med tidigare projekt.  

De flesta kommuner som finns med i undersökningen har som en majoritet av 
Sveriges övriga kommuner genomfört nätanalyser enligt Lugna gatans riktlinjer. 
Trots detta finns det stora skillnader mellan hur trafikplaneringen bedrivs i 
kommunerna. Detta diskuteras i rapporten i form av jämförelser mellan 
målsättning, nätanalys, principförslag med konsekvensbeskrivning samt 
planeringsvillkor i kommunernas trafikplanering. 

Lugna gatan har en betydande inverkan på den lokala trafikplaneringen och har 
påbörjat en process där stora variationer kan identifieras vid jämförelser mellan 
olika kommuner. Även om det finns skillnader mellan kommunerna har 
trafikplaneringen generellt sett utvecklats i den riktning som förutsätts av 
realiseringen av kvalitetsanspråken i Lugna gatan.
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För att förstärka och upprätthålla denna förändringsinriktning diskuterar 
rapporten några angelägna forsknings- och utvecklingsbehov. Det behövs mer 
kunskap om hur den kommunala trafikplaneringen bedrivs och vilka faktorer som 
avgör innehåll och utfall. Detta är avgörande för hur olika planeringsstöd ska 
utformas. De beskrivningar av det lokala transportsystemet som återfinns i 
nätanalysen kan utvecklas och användas som plattform för en ökad förankring av 
trafikplaneringen bland invånare och organisationer. Plattformen kan också utgöra 
utgångspunkt för en lokal transportstrategi med en tydlig kommunicerad och 
förankrad målbild för hur det lokala transportsystemet ska utvecklas, och vilka 
åtgärder som ska användas för att realisera målbilden. Detta innebär också att det 
finns behov av lättillgängliga och systematiska åtgärdskataloger. 
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Calm Streets! and the Municipality – Traffic Planning in Local Practice 

by Tomas Svensson and Ragnar Hedström 
Swedish National Road and Transport Research Institute 
SE-581 95 Linköping  Sweden 

Summary
The influence of the new planning guideline “Calm Streets!” in the studied 
municipalities is evident, though there are differences in the development 
registered. In spite of these differences, it is clear that the development of 
local traffic planning practice is in line with the initial intentions behind the 
increased ambitions put forward in the governmental white paper “vision 
zero”.

The aim of this study is to describe and analyse how local agencies uses the 
manual in their traffic planning practice with focus on traffic calming measures 
and the realisation of targets concerning safety and security, environmental 
sustainability and accessibility. 

The municipalities in the study are Borlänge, Enköping, Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Karlstad, Linköping, Växjö and Örebro. The major part of the 
municipalities has conducted a traffic net analysis in accordance with the 
intentions in the manual. There are, however, differences in traffic planning 
practice between the cities in the study. These differences are discussed with 
focus on the following topics: formulation of targets, traffic net analysis, principal 
redesign proposals and planning conditions. 

The influence of the new planning guideline and policy on local traffic 
planning is evident, and a process has been started where differences between the 
municipalities can be registered. In spite of these differences, it is clear that the 
development of local traffic planning practice is in line with the initial intentions 
behind the increased ambitions put forward in the white paper from the 
government. 

In order to enhance the on-going change in direction, the need for further 
research and development is discussed in the report. There is an evident need to 
perform more research about local traffic planning practice. This knowledge is of 
great importance for the development of new planning guides and planning tools. 
The net analysis that has been carried out by the local authorities as a part of the 
planning process in Calm Streets can be used as a platform for communication 
and dialog towards inhabitants and relevant organisations in the local setting. The 
net analysis describes and visualises the local transport system in an efficient way 
which must be used in the forthcoming planning and development, guided by the 
national targets for transport policy. 

This platform can work as a starting point for the construction of a local 
transport strategy with distinctive targets for the local transport system, 
communication and demand responses, and identified consequences of different 
measures situated in an integrated agenda. There is, therefore, an obvious need for 
accessible compilations of relevant measures. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ambitionsnivåerna inom transport- och miljöpolitiken har skärpts avsevärt under 
det senaste decenniet. Samtidigt är det tydligt att den faktiska utvecklingen inom 
stadstrafiken i många fall inte förändras i den riktning och med den takt som vore 
önskvärd i ljuset av de politiska målsättningarna. En stor del av trafikarbetet 
utförs i städer och tätorter och de typiska problemen för vägtransportsystemet 
framträder tydligt i stadsregioner; allvarliga personskador genom trafikolyckor, 
bristande tillgänglighet för funktionshindrade, barn och äldre samt problem med 
buller och luftföroreningar. Andra centrala problem är den trängsel som genereras 
av den relativt sett kapacitetssvaga personbilstrafiken, transportsystemets 
markanspråk generellt och påverkan på stadsbilden. Analytiskt svårfångade, men 
för invånarna helt centrala, värden som stadens ”skönhet, trevnad och trygghet” 
påverkas negativt av transportsystemets nuvarande utvecklingstendenser. 

När Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra 
samhället” (proposition 1996/97:137) i oktober 1997, som fastslår att det 
långsiktiga målet ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet samt att vägtransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till de krav som följer av detta, ökades tyngden för trafiksäkerheten 
avsevärt i jämförelse med andra planeringsmål. Detta gäller i första hand 
relationen mellan målet om framkomlighet för biltrafik och målet för 
trafiksäkerheten. Förändringen medförde att de tidigare framtagna handböckerna 
för utformning av lokala transportsystem och väg- och gatuutformning, behövde 
kompletteras med råd och anvisningar för hur trafiksäkerheten kan förbättras 
genom utformningen av de lokala näten för trafik med olika färdmedel. 

Behovet av att få fram bästa möjliga planeringsstöd förhållandevis snabbt 
uppfattades som angeläget och i juli 1998 publicerades ”Lugna gatan!” av 
Svenska Kommunförbundet. Lugna gatan är formulerad som en övergångslösning 
i avvaktan på att mer utförliga planeringsstöd och handböcker utvecklas. Detta 
innebär bl.a. att Lugna gatan fokuserar på utformningen av blandtrafikgator där 
oskyddade trafikanter blandas med biltrafik och där säkerhetsproblemen beskrivs 
som mest allvarliga i det lokala transportsystemet.  

I dag pågår ett omfattande arbete med att ta fram mer täckande planeringsstöd 
för lokal trafikplanering i form av TRAST-projektet (TRafik för en Attraktiv 
STad) som drivs av Vägverket och Svenska Kommunförbundet. Det finns därför 
behov av att följa upp hur planeringsanvisningarna i Lugna gatan används och 
uppfattas av dem som ska svara för den faktiska planeringen, dvs. kommunerna. 
Mer kunskap om dessa förhållanden har goda möjligheter att säkra en 
ändamålsenlig utformning av de nya planeringsstöden. Det övergripande syftet 
med denna rapport är att bidra med kunskapsunderlag som kan användas i ett 
sådant förbättrings- och utvecklingsarbete.

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva och analysera hur ett antal utvalda kommuner 
använder Lugna gatan som planeringsstöd. Detta görs med fokus på 
implementering av hastighetsdämpande åtgärder och kvalitetsanspråken trafik-
säkerhet och trygghet, miljöskydd och kretsloppsanpassning samt framkomlighet 
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och tillgänglighet. De framkomna resultaten används för att belysa hur planerings-
stöden inom området kan utvecklas.  

1.3 Metod 
Materialet till studien baseras i första hand på intervjuer med tjänstemän ansvariga 
för trafikfrågor i kommuner. De kommuner som ingår i studien är Borlänge, 
Enköping, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Växjö och Örebro. 
Dessa kommuner har valts ut i samråd med Vägverket och utifrån kontakter med 
kommunerna som etablerades i samband med tidigare projekt.   

Som strukturerande underlag för intervjuerna användes ett frågeschema med 
följande frågor: 

1. Hur och i vilken omfattning bedrivs arbetet med att uppnå ett säkert, 
miljövänligt och framkomligt gatunät i kommunen? 

2. På vilka grunder har man infört och utformat eller planerar att införa och 
utforma olika typer av åtgärder? 

3. Hur beaktas miljö-, trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektivet i 
planeringsprocessen? 

4. Vilka aktörer/instanser är delaktiga i processen, på vilken nivå och i vilken 
omfattning? 

5. Hur planeras för eventuell utvärdering av planerade åtgärder, eller har 
redan genomförda åtgärder utvärderats? 

6. Vilka parametrar avses att utvärderas eller har utvärderats? 
7. I vad mån är planerade åtgärder kopplade till klassificeringen av gatunätet 

enligt de rekommendationer som ges i Lugna gatan? 
8. Hur finansieras åtgärderna? 

Utöver dessa frågor behandlades ett antal angränsande frågeställningar i 
intervjuerna. Frågeställningar som varierade i både antal och omfång mellan de 
olika intervjutillfällena. I rapporten behandlas därför också ett antal områden som 
inte direkt kan hänföras till någon av de numrerade frågorna ovan. Se även 
metoddiskussionen i inledningen av kapitel fyra.  

1.4 Disposition 
Efter inledningskapitlet beskrivs hur planeringsprocessen i Lugna gatan är 
utformad. Avsnittet följer handbokens disposition och är indelat i syfte och 
omfattning, kvalitetsanspråk, planeringsvillkor och planeringssteg. Därefter följer 
rapportens mest omfattande kapitel som beskriver den faktiska planerings-
processen i de kommuner som återfinns i undersökningsmaterialet. Beskrivningen 
är, så långt som det är möjligt med hänsyn till materialets innehåll, strukturerad 
efter de moment som finns med i Lugna gatans planeringsprocess. 

I kapitel fyra görs en jämförande analys mellan planeringsprocessen i 
kommunerna och den processmodell som framhålls i Lugna gatan. Rapporten 
avslutas med en diskussion av några av de förändrings- och utvecklingsbehov som 
kan identifieras med utgångspunkt i den genomförda analysen.  
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1.5 Underlagsmaterial 
Projektet är en direkt fortsättning på det projekt som avrapporteras i Hedström 
(1999) ”Miljöeffekter av 30 km/h i tätort – med avseende på avgasutsläpp och 
buller”. I detta projekt deltog representanter från ett antal kommuner i nätverk och 
referensgrupper vilket ledde fram till att ytterligare forskningsfrågor kunde 
formuleras inom området hastighetsdämpande åtgärder, främst avseende 
kommunernas faktiska arbete med implementering av dessa åtgärder.  

I rapporten konstaterades att ett jämt körsätt ger minskade nivåer på 
avgasutsläpp och buller medan ett ryckigt körsätt får motsatt effekt. Körmönstret 
påverkas av egenskaper i gatunätet på ett mycket komplext sätt och kan inte 
isoleras till en avgränsad sträcka med enskilda egenskaper. Vidare konstaterades 
att det pågår ett omfattande utredningsarbete inom många kommuner, med 
klassificering av gatunätet i nätanalyser och utformningsförändringar för att 
förbättra säkerhet, miljö och framkomlighet för gång- och cykeltrafik. Hur olika 
typer av åtgärder ska utformas inom ett större geografiskt tätortsområde, och vilka 
effekter som då förväntas uppnås, var ett kunskapsområde som det bedömdes som 
angeläget att arbeta vidare med. 

Föreliggande rapport kommer också att baseras på den diskussion som förs i 
Svensson och Hedström (2003) ”Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad 
stadsplanering”. I den rapporten sammanställs och bearbetas svensk och 
internationell litteratur inom de problemområden som kan definieras som kritiska, 
i den meningen att ökad kunskap krävs för att hastighetsdämpande åtgärder i 
svenska städer och tätorter ska kunna bli en central komponent i den lokala trafik- 
och bebyggelseplaneringen. De områden som är föremål för diskussion och 
kunskapssammanställning är följande: 

– Former för och innehåll i lokala transportstrategier som en integrerad del av 
den kommunala översiktsplaneringen 

– Acceptansproblematiken, kunskap om hur individer vill att trafiksystemen 
ska utformas i städer och tätorter med fokus på hastighetsdämpande åtgärder 

– Konsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder för detaljhandel och annan 
kommersiell verksamhet i innerstäder samt innerstäders attraktionskraft 
generellt 

– Anpassning och utnyttjande av hastighetsdämpande åtgärder i integration 
med kollektivtrafik och räddningstjänst 

– Miljökonsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder. 

Rapporten ”Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering” inleds 
med ett kapitel som redogör för hur ”traffic calming” har utvecklats som ett medel 
för att hantera olika negativa effekter orsakade av biltrafik i framförallt städer och 
tätorter. Hastighetsdämpande åtgärder har i första hand använts för att öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter i stadstrafiken. Hastighetsdämpande åtgärder 
har emellertid mer och mer blivit ett av flera medel i mer sammanhållna strategier 
för att förbättra trafik- och stadsmiljöer i bredare mening. Tillsammans med 
satsningar på kollektivtrafik, parkeringspolitik, ”mobility management”, 
bebyggelseplanering m.m., används hastighetsdämpande åtgärder som medel för 
att skapa säkrare, attraktivare och bättre fungerande innerstäder och 
boendemiljöer.  
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I de följande avsnitten redogörs sedan för litteraturen inom de olika 
konsekvensområden som behandlas, dvs. kollektivtrafik och räddningstjänst, 
miljökonsekvenser, acceptans och preferenser samt detaljhandel och innerstäders 
attraktivitet. För miljökonsekvensernas del görs en avgränsning till konsekvenser 
för emissioner av avgaser och buller.

I Sverige påverkas införandet av hastighetsdämpande åtgärder i många fall av 
konflikter och en viss ”friktion” som kan relateras till ett eller flera av dessa 
konsekvensområden, och som därmed försvårar och begränsar utnyttjandet av 
hastighetsdämpande åtgärder i stadstrafiken. Sammanställningen av litteraturen 
visar att dessa ”konflikter” kan hanteras och att hastighetsdämpande åtgärder kan 
användas för att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar, reducera avgasutsläpp 
och buller, tillmötesgå majoriteten av stadsinvånarnas efterfrågan på trafik-
systemets utformning, samt öka omsättningen i innerstädernas detaljhandel.  

I samtliga fall förutsätter en sådan positiv utveckling att hastighetsdämpande 
åtgärder är en del av en integrerad stads- och trafikplanering, som är baserad på en 
tydlig målbild eller vision för hur stadstrafiken bör vara utformad. En vision som 
tar sin utgångspunkt i transportpolitiska och miljöpolitiska målsättningar antagna 
av regering och riksdag. Därför ägnas ett kapitel i rapporten åt att översiktligt 
redogöra för hur den svenska problemsituationen beskrivs av de sektorsansvariga 
myndigheterna, och vilka initiativ som nyligen har tagits för att åstadkomma en 
mer integrerad planering. Avsnittet innehåller också en beskrivning av statliga 
reformer för att påverka den lokala planeringen i denna riktning i Frankrike och 
Storbritannien och en diskussion av förhållandena i några europeiska ”fram-
gångsstäder”.

Rapporten avslutas med en diskussion av hur fortsatt forskning inom området 
kan utformas. Det är önskvärt att finna metoder för hur undersökningar av 
miljökonsekvenser ska kunna sorteras, jämföras och rangordnas. Den stora 
variation som kännetecknar dessa studier med avseende på mätmetoder och 
avgränsningar innebär att det är svårt att jämföra resultat, vilket i sin tur är en 
bidragande orsak till att kunskapsläget inom området är oklart.  

De övriga områden som diskuteras utgår från några av de forsknings- och 
utvecklingsbehov som kan identifieras med utgångspunkt från de ökande 
ambitionerna i Sverige att bedriva en lokal planering där trafiken och 
transportsystemets utformning blir en integrerad del av den övriga planeringen. 
De områden som anges som tänkbara föremål för fortsatt forskning är 
utformningen av bredare utvärderingsmodeller, systematiska sammanställningar 
av internationella kunskaper och erfarenheter, ökad kunskap om hur den lokala 
planeringen bedrivs i Sverige och varför den utformas som den gör samt analyser 
av vilken utformning av stadens transportsystem som egentligen efterfrågas av 
dem som bor i staden. Föreliggande rapport kommer att i första hand diskutera hur 
den lokala trafikplaneringen bedrivs. 
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2 Planeringsprocessen i Lugna gatan! 
2.1 Syfte och omfattning 
Lugna gatan ska beskriva en planeringsprocess som genomförs i syfte att förnya 
stadens blandtrafikgator genom fysiska åtgärder i gatumiljön. Det är centralt att 
framhålla att det är just detta som är syftet med den planering som beskrivs i 
handboken, dvs. fysiska ombyggnader av blandtrafikgator. Lugna gatan är 
avgränsad för att kunna uppfylla just detta syfte och  behandlar därför inte andra 
typer av åtgärder som skulle kunna användas för att förändra städernas 
transportsystem i den riktning som stakas ut av de kvalitetsanspråk som Lugna 
gatan anger som relevanta mål för den planeringsprocess som beskrivs, se nedan. I 
handboken anges därför att ambitionsnivån har begränsats till ett antal punkter 
som också kan läsas som avgränsningar. Handboken behandlar inte gator där 
trafiken inte blandas och inte heller planering av gatunät i nya bebyggelse-
områden. Den behandlar inte regeländringar och ekonomiska styrmedel som 
påverkar resande och färdmedelsfördelning, och inte hur stora nyetableringar ska 
hanteras som påverkar städers fysiska struktur och därmed också trafiken.  

Behov och dimensionering av bilparkering, elektronisk hastighetskontroll samt 
detaljutformning och genomförande av konkreta åtgärder som den beskrivna 
planeringsprocessen leder fram till behandlas inte i handboken. Det anges också 
att regleringsbestämmelser och utmärkning som kan krävas för att förstärka, 
förtydliga och komplettera den fysiska utformningens budskap till trafikanterna 
om vilket beteende som önskas i de olika trafikmiljöerna, faller utanför 
handbokens behandling (sid. 12). Kollektivtrafiken behandlas av handboken i den 
meningen att busstrafikens linjer, bussnätet, beaktas i det planeringssteg där 
nätanalysen genomförs. Kollektivtrafikens generella förmåga att medverka till att 
realisera de kvalitetsanspråk som planeringen ska utgå från diskuteras inte av 
Lugna gatan. Ett annat område som inte tas upp, men som har en dokumenterad 
potential att förbättra stadstrafiken, är organisationen av stadens varuförsörjning.

Med beaktande av dessa avgränsningar anges att den planeringsprocess som 
beskrivs i Lugna gatan ska bereda väg för en planering som: 

¶ Tillgodoser dagens anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer 
och god luftkvalitet 

¶ Tillgodoser olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och 
framkomlighet på rimlig nivå 

¶ Lyfter fram önskemålen om att bevara och återskapa historiskt eller 
stadsbildsmässigt värdefulla gatumiljöer samt att försköna stadens gaturum 
och ge dem identitet och karaktär 

¶ Främjar information, delaktighet och medinflytande för alla berörda 
¶ Säkerställer att angivna kvalitetskrav tillgodoses i lösningar som är 

kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara och innebär god resurshushållning 
(sid. 10). 

Även om Lugna gatans tillkomst till största delen kan förstås i ljuset av 
nollvisionen och målet att stärka trafiksäkerhetens position i samhällsplaneringen, 
anges att handboken också ska ”främja en planeringsprocess som integrerar 
trafikplaneringen med städernas sociala och kulturella program och samtidigt ger 
den en mera humanistisk och ekologisk inriktning” (sid. 11). Handboken ansluter 
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sig därför till en programförklaring som syftar till att främja en mer integrerad 
planering på lokal nivå, samtidigt som det är tydligt att detta inte kan 
åstadkommas med enbart den fysiska förnyelse av blandtrafikgator som är Lugna 
gatans huvudfokus. Detta är en central orsak till att författarna påpekar att 
ambitionsnivån för handboken är begränsad och att den ska fungera under den 
övergångsperiod som infinner sig till dess att mer täckande planeringsverktyg har 
utvecklats.

Men samtidigt framhålls att de äldre handböckerna är inaktuella (TRÅD 1982, 
TRÅD 1992 remissversion och ARGUS 1987). Detta beror i första hand på 
behovet av att ge trafiksäkerheten en starkare ställning i förhållande till 
(biltrafikens) framkomlighetsanspråk. Däremot anges att de anvisningar för 
detaljutformning och genomförande som återfinns i de äldre handböckerna 
fortfarande bör användas, vilket i sin tur motiverar att detta inte behandlas i Lugna 
gatan. Handboken överensstämmer med och stödjer de riktlinjer som lades fast i 
reformprogrammet ”Säkrare trafikmiljö i tätort” i mars 1997, där nollvisionens 
teser utvecklas till ”användbara principer” av Kommunförbundet, Vägverket och 
Rikspolisstyrelsen (sid. 11). 

2.2 Kvalitetsanspråk 
Den beskrivna planeringsprocessen medför att ett antal kvalitetsanspråk ska 
beaktas genom att läggas fast i den övergripande målsättningen och sedan följas 
upp genom hela processen. Kvalitetsanspråk kan beskrivas som olika önskade 
egenskaper hos trafiksystemet, egenskaper som kan anta olika nivåer. I Lugna 
gatan behandlas fem olika kvalitetsanspråk:  

¶ Trafiksäkerhet och trygghet
¶ Framkomlighet och tillgänglighet 
¶ Orienterbarhet och tydlighet 
¶ Miljöskydd och kretsloppsanpassning 
¶ Estetik och gestaltning.

Kvalitetsanspråken är mer eller mindre integrerade och delvis överlappande. 
Kvalitetsanspråket ”estetik och gestaltning” är en förutsättning för ”orienterbarhet 
och tydlighet” som i sin tur kan ses som en förutsättning för anspråket 
”trafiksäkerhet och trygghet”. Anspråkens egenskaper som delvis förutsättningar 
för andra anspråk utesluter givetvis inte att varje anspråk har ett eget värde i sig.

För de olika anspråken anges ett antal olika nyckelformuleringar: 

2.2.1 Trafiksäkerhet och trygghet 
”Risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken bör fortlöpande minskas mot 
noll. De som går eller cyklar inom staden bör inte hindras eller störas av 
biltrafiken så att deras livskvalitet begränsas i avsevärd grad. Särskilt gäller att 
barn, äldre och funktionshindrade bör kunna förflytta sig tryggt och säkert mellan 
bostaden och sina vanligaste målpunkter.” (sid. 20) 

Med begreppet ”tryggt” förstås trygghet från risker i trafiken, inte trygghet från 
risker att överfallas eller att känna obehag inför sådana risker etc. 



VTI meddelande 961 15 

2.2.2 Framkomlighet och tillgänglighet 
”Stadens gatunät bör utformas, dimensioneras och regleras så att gående, 
cyklister, busstrafikanter och bilister ges möjlighet att med rimlig lätthet få 
tillgång till stadens utbud och aktiviteter. Därvid bör barnens, de äldres och de 
funktionshindrades behov och prestationsförmåga vara dimensionerande. I de fall 
anspråken på framkomlighet för olika trafikslag står i konflikt med varandra bör 
framkomligheten för gående av olika kategorier samt för cyklister, busstrafikanter 
och utryckningsfordon prioriteras före biltrafikanternas anspråk på fram-
komlighet.” (sid. 22) 

2.2.3 Orienterbarhet och tydlighet
”Utformningen bör underlätta orienteringen för trafikanterna. Särskilt bör 
synskadades orienteringsbehov beaktas och prioriteras. Nätutformningen samt 
detaljutformningen av varje enskild gata bör ge tydlig och entydig information till 
trafikanterna om gatans trafikfunktioner och om önskvärt beteende för olika 
trafikantkategorier.” (sid. 23) 

Inom detta kvalitetsanspråk ryms anspråket att utforma olika gatutyper efter 
hastighetsklass i blandtrafiknätet för att uppnå önskad hastighetssäkring. Här 
ansluter sig Lugna gatan till de tre gatutyper för blandtrafiknätet som redovisas i 
”Säkrare trafikmiljö” i tätort: Gångfartsgata, 30/30-gata och 50/30-gata. Där den 
högre hastigheten gäller för sträcka och den lägre för korsningar och passager. 
Hastigheten 70 km/h behandlas inte av handboken med motiveringen att en så hög 
hastighet inte medger säker blandtrafik.  

Handbokens fokus är inriktat mot fysiska ombyggnader av befintliga 
blandtrafikgator, med syfte att hastighetssäkra gatorna. De fysiska konstruktioner 
som då blir aktuella att implementera är olika typer av hastighetsdämpande 
åtgärder. Detta kan beskrivas som handbokens kärna. 

2.2.4 Miljöskydd och kretsloppsanpassning
Här hänvisas till gällande etappmål, gränsvärden och fastställda miljö-
kvalitetsnormer för olika utsläppshalter, samt till målsättningen att ”i befintlig 
miljö bör åtgärder vidtas under perioden fram till år 2007 så att utomhusbullret 
vid fasad inte överstiger 65 dB(A)” (sid. 26). Dessutom anges att det bör ske en 
övergång till kretsloppsanpassad infrastruktur som innebär att infrastrukturen bör 
byggas och underhållas på ett sätt som är förenligt med en hållbar utveckling och 
människans hälsa. 

2.2.5 Gatans estetik och gestaltning
”Gaturummen bör utformas så att gående, cyklister och bilister får färdas och 
vistas i en överblickbar och harmonisk miljö. Särskild omsorg bör läggas på 
gestaltning av viktiga stråk och platser där det sociala livet i stadens uterum kan 
stimuleras och många invånare kan flanera och mötas. Utformningen bör stärka 
övriga kvalitetsanspråk, som trygghet, tydlighet, orienterbarhet m.m.” (sid. 28) 

För att kunna bedöma nivåerna på de olika anspråken, t.ex. vid en inventering 
av det faktiska läget, och göra jämförelser mellan olika förslag m.m., 
rekommenderar Lugna gatan att den färgkod som lanserades i TRÅD 1982 
används, dvs. röd för låg (oacceptabel) kvalitetsnivå, gul för mindre god 
(acceptabel under vissa förutsättningar) och grön för god kvalitetsnivå.  
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2.3 Planeringsvillkor 
I planeringen ska tre planeringsvillkor beaktas. I varje planeringssteg ska en 
kontroll genomföras som visar om villkoren har beaktats för de förslag som har 
tagits fram. Är inte villkoren uppfyllda bör förslagen modifieras eller så bör 
planeringssteget göras om, helt eller delvis.  

De tre planeringsvillkoren är: 

¶ Delaktighet och förankring 
¶ Kostnad och effektivitet 
¶ Resurshushållning och bevarandeintressen. 

Det första villkoret innebär att planeringen bör bedrivas så att alla berörda 
intressen, inom och utanför den kommunala organisationen, i alla skeden av 
förändringsprojekten får relevant information och också ges möjlighet att påverka 
inriktning, utformning och genomförande. Detta kan ske inom ramen för två olika 
handläggningsmodeller. Projekten kan inordnas i den ordinarie kommunala 
samhällsplaneringen som del av översiktsplan eller som detaljplan och regleras då 
av plan- och bygglagen. Alternativet är att driva förnyelsen som underhålls- och 
ombyggnadsprojekt inom den tekniska förvaltningen. Om det sistnämnda väljs 
bör intressentanalyser och kommunikationsplaner upprättas för att planerings-
villkoret ska uppfyllas. 

Det andra planeringsvillkoret ska säkerställa att projekten jämförs och 
rangordnas ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. Beräkningarna bör visa 
hur kvalitetsanspråken påverkas av investeringar i de relevanta projekten i termer 
av effekter per satsad krona. Även om det är problematiskt att bedöma projekt 
med konsekvenser för flera kvalitetsanspråk, och där det uppstår konsekvenser 
som inte enkelt kan värderas i monetära termer, bör sådana bedömningar 
genomföras. Det sista villkoret avser att i generella termer säkra att projekten 
beaktar konsekvenser för långsiktig hållbarhet och försöker att bevara och 
kvalitetssäkra värdefulla stadsmiljöer. 

2.4 Planeringssteg 
Ovan redovisas vilka kvalitetsanspråk och planeringsvillkor som ska beaktas i 
planeringen. Men hur ska detta gå till i praktiken? Hur ska den faktiska 
planeringen utformas? I handboken behandlas fyra olika process- eller 
planeringssteg: 

1. Målsättning 
2. Trafiknätsanalys 
3. Principutformning med konsekvensbeskrivning
4. Utbyggnadsordning.

Handboken behandlar inte, som nämns ovan, detaljutformning, byggande och 
underhåll utan hänvisar i dessa moment till framförallt ARGUS. 
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2.4.1 Målsättning 
I Lugna gatan utgår målsättningarna för stadens blandtrafikgator från de akuta 
problem som finns i dagsläget, i första hand vad gäller trafiksäkerheten, men 
också mer allmänna problem med attraktivitet och utformning. Det är dessa 
problem som förutsätts initiera planeringsprocessen och därför också utgöra det 
första planeringssteget. Enligt handboken rör det sig om akuta problem som kan 
hänföras till avgränsade avsnitt av gatunätet i form av en viss sträckning eller 
inom ett visst geografiskt område, t.ex. en stadsdel eller ett bostadsområde. 
Planeringssteget bör också innehålla en breddad problembeskrivning och en första 
formulering av syftet med förnyelseprojektet eller -projekten. Detta innebär att de 
första ansatserna till mål bör anges, men i mer generella termer och utan 
preciserade kvantifieringar. 

Målen ska sedan utvecklas, kvantifieras och förankras parallellt med att 
processen drivs framåt genom att de andra planeringsstegen genomförs. Avsikten 
är att målsättningen ska bli en fortgående process som löper parallellt med 
planeringen i övrigt. 

2.4.2 Trafiknätsanalys 
Det därefter följande planeringssteget är genomförandet av nätanalysen. För den 
fortsatta framställningen i rapporten är det centralt att klargöra nätanalysens 
syften, innehåll och omfattning. Lugna gatan anger att det i huvudsak endast är 
kvalitetsanspråken trafiksäkerhet och framkomlighet som beaktas i nätanalysen. I 
inledningen anges att anspråken på begränsning av buller och avgaser också ska 
beaktas i nätanalysen, men att dessa anspråk i regel har begränsade konsekvenser 
för själva nätbildningen. Övriga anspråk ska inte beaktas i nätanalysen. 

Nätanalysen ska utföras inom det nät som bildas av de befintliga bland-
trafikgatorna inom förnyelseområdet. Övriga länkar bör kartläggas översiktligt för 
att klarlägga sammanhangen i näten och ge en helhetsbild. Med fokuseringen på 
det relevanta förnyelseområdet ges en förväntad koppling mellan nätanalysen och 
det första planeringssteget med målsättningar.  

I handboken anges att nätanalysen har följande syften (sid. 38): 

¶ Att funktionsindela trafiknäten och visa vilka anspråk på framkomlighet 
och trafiksäkerhet som trafikslagen har inom olika delar av näten 

¶ Att visa var i gatunätet det finns motstridiga villkor 
¶ Att föreslå nätåtgärder som begränsar dessa konflikter 
¶ Att föreslå hastighetsklassificering som innebär önskad prioritering av vissa 

trafikslags anspråk 
¶ Att visa var det finns kvarvarande kvalitetskonflikter som måste lösas med 

principutformning.

För att kunna nå dessa syften måste planeringssteget delas upp i fyra moment (sid. 
38):

1. Anspråk – funktionsindelning: Redovisa varje trafikslags teoretiska och av 
gatuutrymmet ohämmade anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet 
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2. Bedömning av kvaliteter i nuvarande trafiknät: Visa var och hur mycket 
nuvarande gatunät skiljer sig från det idealiska. Klargör var förändringarna är 
mest påkallade 

3. Förslag till förändring: Ta fram förslag till justering av funktionsindelning för 
varje trafikslag, justeringar och kompletteringar av huvudnät och lokalnät 
samt gatukod 

4. Kontroll: Förslagen kontrolleras mot befintliga program och planer samt mot 
planeringsvillkoren.

I handboken beskrivs hur nätanalysen bör genomföras för bilnät, bussnät, 
utryckningsnät, gångnät och cykelnät. För varje nät definieras olika nättyper, t.ex. 
ett huvudnät och ett lokalnät för biltrafiken. Utöver detta innehåller 
funktionsindelningen också länktyp och huvudsaklig trafikuppgift, som sedan 
också ligger till grund för anspråk på hastighet, kapacitet och övrig 
framkomlighet. Funktionsindelning respektive anspråk på hastighet, kapacitet och 
andra anspråk, anpassas efter vilket nät som analyseras. Det existerande nätet 
inventeras och kvalitetsbedöms genom att använda den tregradiga färgskala som 
utvecklades av TRÅD 1982. Därefter jämförs det faktiska nätet med det önskade 
nätet. Detta innebär att i momentet också ingår att sammanföra de olika näten 
enligt ovan, dvs. bil, buss etc., till en i principiella termer fungerande helhet. 
”Varje trafikslags teoretiska och av gatuutrymmet ohämmade anspråk på 
trafiksäkerhet och framkomlighet” måste smältas samman till ett nät som tar 
hänsyn till samtliga anspråk på framkomlighet och säkerhet.  

Nästa steg i nätanalysen är att med utgångspunkt från trafiknätens 
kvalitetsbrister och kvalitetskonflikter ta fram förslag till förändringar av nätens 
funktion, flöde och hastighetsklassificering. Resultatet av de önskade 
förändringarna sammanfattas i en gatukod som är en sammanställning i tabellform 
av egenskaperna för framkomlighet och trafiksäkerhet för alla gator i 
förnyelseområdet, uppdelade på sträckor, korsningar och passager.

Gatukoden och förslag på 30-områden i lokala nät utgör nätanalysens 
resultatredovisning. Genom nätåtgärder och hastighetsklassificering kan en 
delmängd av de konstaterade problemen hanteras, dvs. utan några fysiska 
ombyggnader. De problem som kvarstår tas över av nästa planeringssteg där en 
prövning sker om problemen kan lösas med hjälp av förändringar av den fysiska 
utformningen. 

2.4.3 Principförslag med konsekvensbeskrivning 
Planeringssteget innebär att processen nu är framme vid den fysiska utformningen 
av blandtrafikens gatumiljö, dvs. handbokens huvudfokus.  

Planeringsstegets syfte är (sid. 58): 

¶ Att visa hur de anspråk på trafiksäkerhet, framkomlighet, och miljöskydd 
som sammanfattas i trafiknätsanalysens gatukod kan tillgodoses genom 
ändringar av gatornas fysiska utformning 

¶ Att visa hur de övriga kvalitetsanspråken – orienterbarhet och tydlighet, 
estetik och gestaltning – kan tillgodoses genom ändringar av gatornas 
fysiska utformning 
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¶ Att beskriva konsekvenserna av alternativa principutformningar och välja 
de som bäst tillgodoser kvalitetsanspråken och uppfyller planerings-
villkoren.  

För att kunna uppfylla dessa syften anges att följande moment måste genomföras 
(sid. 58): 

1. Anspråk – teoretisk målbild: Beskriv den idealiska principutformningen utan 
hänsyn till gaturummets utrymmesbegränsningar; (a) med hänsyn till 
gatukodens egenskapslista, (b) med hänsyn till övriga kvalitetsanspråk 

2. Bedömning av nuvarande utformningsstandard: Visa hur varje gatas 
nuvarande utformningsstandard skiljer sig från den idealiska. Klargör var 
förändringar är mest påkallade 

3. Förslag till förändring: Ta fram alternativa förslag till förändringar av sträckor 
och korsningar som kommer så nära den idealiska målbilden som möjligt med 
hänsyn till tillgängligt utrymme 

4. Konsekvensbeskrivning: Utred alternativens konsekvenser och föreslå bästa 
alternativval. 

Handboken beskriver sedan ett förslag till arbetsgång med utgångspunkt från en 
sträcka i biltrafiknätet. Moment 1 innebär att man med gatukoden som underlag 
bygger upp ideala ”teoretiska” principsektioner och typkorsningar för varje 
gatusträcka, där man i första momentet dimensionerar utifrån förutsättningen att 
det inte finns några begränsningar för utrymmet. Biltrafikens, busstrafikens och 
utryckningstrafikens anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet klarläggs 
genom att bestämma antal körfält, körfältsbredder, och utrymmesbehov för 
parkering och angöring. Gångtrafikens och cykeltrafikens anspråk klarläggs 
genom att fokusera på passager och behov av separering längs med sträcka. I 
momentet ingår att välja hastighetsdämpande åtgärder för att hastighetssäkra 
sträckor och passager och välja typkorsning. Principsektionens utformning ska 
också beakta de övriga kvalitetsanspråken dvs. miljöskydd, tydlighet och 
gestaltning.

Genom att jämföra utformningsförslagen med den faktiska utformningen utreds 
ombyggnadsbehovet. Om sådana behov kan konstateras måste den ideala 
utformningen bedömas genom att i ett första steg ta hänsyn till utrymmes-
restriktionen. Konstaterad utrymmesbrist kan kräva att man går tillbaka till 
nätanalysen och förändrar t.ex. gatans hastighetsklass för att inte behöva bygga 
upp separeringar. Utformningsförslagen måste också bedömas med utgångspunkt 
från drift- och underhållsfrågor. 

Processen kommer därefter att mynna ut i ett antal förslag till förändringar av 
principutformning som kan kvalitetsbedömas. Valet mellan olika alternativ görs 
sedan i momentet ”konsekvensbeskrivning” som innebär att alternativen bedöms 
utifrån ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till samtliga kvalitetsanspråk och 
planeringsvillkor. Momentet ska sammanfatta och väga samman de konsekvenser 
för de olika anspråken, med beaktande av planeringsvillkoren, som redan ska vara 
utredda i de tidigare momenten. Kvalitetsanspråkens nivå för de olika alternativen 
kan sammanfattas i färgkoder.  

I handboken visas ett exempel där tre alternativ bedöms med färgkoder för 
allmän trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet för biltrafik respektive gång- 
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och cykeltrafik samt estetik och gestaltning. De fyra anspråken ges en 
sammanvägd ”godhet” genom att bedöma helheten av färgkoderna. Detta relateras 
sedan till den totala byggnadskostnaden och det alternativ som bedöms som mest 
effektivt och ger den högsta kvalitetsförbättringen per krona kan utpekas. 
Sammanvägningen förutsätter alltså att de icke-kvantifierbara kvalitetsanspråken 
jämförs, varvid en, mer eller mindre, implicit värderingsskala måste användas.  

2.4.4 Utbyggnadsordning 
Det sista planeringssteg som Lugna gatan beskriver är det som kallas för 
”utbyggnadsordning”. Detta steg berör dock egentligen hur kommunen väljer att i 
politiskt och resursmässigt avseende behandla de olika förslag som har arbetats 
fram i de tidigare planeringsstegen. Den delen av processen kan inte göras till 
föremål för en detaljerad beskrivning av ett definierat planeringssteg och Lugna 
gatan behandlar planeringssteget på totalt 2,5 sidor i handboken.

Huvudavsnittet om utbyggnadsordningen inleds med att ange fyra ”kriterier 
och synpunkter (som) kan ge vägledning när utbyggnadsordning och tidsplan för 
närliggande etapper ska utredas” (sid. 73). Inledningsvis konstateras att det är 
kommunledningens intresse och politiska vilja att budgetera medel till 
förnyelseprojekten som kommer att bestämma takten i omvandlingen. Om/när 
ombyggnader görs är det viktigt att börja bygga i de områden där problemen och 
kvalitetsbristerna är som mest angelägna. Det är också en fördel att börja med 
områden där de boende är starkt positiva till att åtgärderna genomförs. Detta 
skapar tid för att förbereda arbetet i områden där attityderna inte är lika positiva, 
samtidigt som goda exempel kan utvinnas. Det kan också finns skäl som talar för 
att man i viss utsträckning lämnar den områdesvisa åtgärdsindelningen och istället 
vidtar en gemensam åtgärd över flera områden, i syfte att få så stor positiv effekt 
som möjligt av de satsade resurserna. 

Avsnittet innehåller också synpunkter som kan bredda diskussionsunderlaget i 
form av argument för när det är effektivt att första satsa på åtgärder i 30-områden, 
och när det istället kan motiveras att förnyelseåtgärderna bör påbörjas i 
huvudnätet. Vidare poängteras vikten av att ha en tillräckligt flexibel utbyggnads-
ordning som gör det möjligt att samordna ombyggnaderna av gaturummet med 
större lednings- och underhållsarbeten i samband med ”passa-på åtgärder”. 

Handboken Lugna gatan avslutas sedan med tre bilagor. I den första bilagan, 
som är hämtad ur TRÅD-92 remissupplaga, beskrivs exempel på metodik som 
kan användas för att förbättra anspråket estetik och gestaltning i den praktiska 
trafikplaneringen. Metodiken ska ligga till grund för en ”strukturerad analys av 
stadsbild och gaturum” (sid. 75 ff). 

Den andra bilagan redovisar principutformningar för korsningar. Korsningarna 
är indelade i olika hastighetsklasser för de anslutande gatorna och visar även 
exempel på hur anslutningar för gående och cyklister kan utformas med 
hastighetssäkringar.

I den avslutande bilagan återfinns ett stort antal översiktliga exempel på de 
detaljåtgärder som kan användas vid förnyelse av den fysiska utformningen av 
blandtrafikgator. Bilagan ger förslag på hur olika hastighetsdämpande åtgärder 
kan utformas och när olika åtgärder är lämpliga respektive mindre lämpliga att 
använda med utgångspunkt från hastighetsklassificeringen. Åtgärderna är indelade 
i olika huvudgrupper: åtgärder i gc- och gatukorsningar, punktåtgärder på sträcka, 
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åtgärder som görs på en sträcka samt åtgärder för ökad uppmärksamhet och 
ledning.
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3 Planeringsprocessen i kommuner 
3.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för trafikplaneringen i de nio kommunerna, med fokus på 
tillämpningen av Lugna gatan och användandet av fysiska konstruktioner för 
hastighetssäkring. Beskrivningen baseras i första hand på intervjuer med trafik-
planerare i de olika kommunerna och i andra hand på olika underlagsdokument. 
Den bild som ges är således förmedlad av de tjänstemän som har ett direkt 
handläggningsansvar för trafikplanering och hastighetsdämpande åtgärder på 
kommunal nivå. Utfallet av intervjuerna varierar mellan olika kommuner, vilket 
också gäller tillgång på och omfattning av relevanta dokument. Detta gör att det 
finns en viss obalans i beskrivningen nedan mellan de olika avsnitt som berör 
förhållandena i respektive kommun. Antalet relevanta faktorer och områden som 
diskuteras varierar.

Beskrivningen avser att vara fokuserad på planeringsprocessen och 
planeringsvillkoren, men försöker också att fånga det typiska för respektive 
kommun inom det relevanta området, trafikplanering och hastighetsdämpande 
åtgärder med utgångspunkt i Lugna gatan. 

Som redan tidigare angetts är urvalet av kommuner inte slumpmässigt 
genomfört. Intervjuerna har också genomförts med endast en personalkategori, 
trafikplanerare, i den kommunala förvaltningen. Detta gör att materialet inte kan 
sägas vara representativt i vetenskaplig mening, samtidigt som kompletterande 
material i form av t.ex. intervjuer med andra personalkategorier, skulle kunna ge 
en fylligare och mer sammansatt bild av den kommunala trafikplaneringen. Detta 
gäller i synnerhet för kontaktytorna mellan trafikplaneringen och den övriga 
kommunala planeringsverksamheten, i första hand stadsplaneringen. Denna 
diskussion fördjupas i avsnittet om fortsatt forskning och utveckling. 

Det som framgår av texten i avsnittet är författarnas tolkning av vad som har 
framkommit vid intervjuerna och vid bearbetningen av annat underlagsmaterial. 
De berörda kommunerna har beretts möjlighet att ge synpunkter på tidigare 
versioner för att direkta felaktigheter baserade på missförstånd etc. ska kunna 
korrigeras.

3.2 Borlänge 
3.2.1 Trafiksäkerheten prioriteras 
Det finns en uttalad politisk vilja i Borlänge att driva ett trafiksäkerhetsarbete och 
kommunen arbetar utifrån ett antaget trafiksäkerhetsprogram. Målet är att skapa 
en säkrare trafikmiljö och minska antalet personskador och dödsfall i trafiken. 
Kostnaden för trafikolyckorna totalt sett i Borlänge kommun ligger i 
storleksordningen 9 miljoner kr/år.  

I Borlänge tätort är det främst i plankorsningar mellan cykelstråk och 
trafikerade vägar som olyckor med oskyddade trafikanter inträffar. Dessa olyckor 
sker främst i de centrala delarna vilket beror på en hög andel blandtrafik och ett 
stort flöde av cyklister och fotgängare. De rena bilolyckorna inträffar främst vid 
korsningar längs genomfartsleder, infartsleder och huvudgator. Bilolyckor med 
personskador som följd inträffar ofta i korsningar där hastigheten är satt till 
50 km/h. I genomsnitt under perioden 1994–1998 har ett 50-tal korsningsolyckor 
med personskada som följd inträffat. Under de senaste åren har personskade-
olyckorna i Borlänge minskat vilket anges vara en följd av det strategiska arbetet 
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med att åtgärda de punkter inom vägnätet som haft det högsta olycksantalet. Ett 
exempel på ett sådant projekt är Stationsgatan som byggdes om till bussgata och 
som resulterade i att antalet trafikolyckor minskade från tidigare ca 10 per år till 
ca 1 per år. 

3.2.2 Planeringsprocessen 
Kommunens ambition är att begränsa hastigheten till 30 km/h där det ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv bedöms som tydligt motiverat. Många av de 30-sträckor 
som finns i Borlänge är därför belägna utanför skolor och daghem, men även på 
de delar av barnens skolväg där konfliktpunkter har identifierats. För att behålla 
respekten för hastigheten på 30-sträckorna har längden på dessa sträckor 
begränsats.

Trafiknätsanalys har genomförts för hela gatunätet och i slutet av år 2000 togs 
beslut om att fortsatt arbete skulle ske i enlighet med de rekommendationer på 
förändringsåtgärder som framkom vid analysen. Kriterierna för införande av 
hastighetsdämpande åtgärder är relaterade till gatans längd och gällande hastighet 
på den aktuella gatan. I Borlänge är det dock förhållandevis få gator som 
klassificeras som aktuella för hastighetsdämpande åtgärder.  

Prioriteringen av projekten med hastighetsdämpande åtgärder sker med hänsyn 
till uppmätta hastigheter och antalet fordonspassager per dygn på den aktuella 
sträckan. Generellt gäller att trafikräkning genomförs innan en ansökan och/eller 
förslag om åtgärd tas upp till behandling inför ett beslut om åtgärd. När den 
aktuella åtgärden har genomförts görs dock ingen trafikräkning. Det har hittills 
inte funnits några tecken på att trafiken har omfördelats på ett negativt sätt.

Ansökningar om vägbulor i bostadsområden initieras ofta av enskilda personer 
eller av bostadsrättsföreningar/samfälligheter. Ansökan skickas till Gata/Park där 
ärendet bereds innan det tas upp i Trafikutskottet. Ansökningarna gäller 
framförallt åtgärder på lokalnätet för biltrafik. Utformning av vägbulor sker i 
samråd med företrädare för bl.a. kollektivtrafiken, räddningstjänsten och polisen. 
Vidare förs diskussioner med den samverkansgrupp som har etablerats med 
köpmännen i Borlänge. I vissa fall sker även en dialog med de boende inom större 
områden där det är aktuellt att införa hastighetsdämpande åtgärder. Som exempel 
kan nämnas Gylleområdet där enkäter skickades ut till de boende innan planerade 
åtgärder genomfördes. Resultatet av enkätundersökningen visade att ca 70 % av 
de boende inom området var positivt inställda innan åtgärderna genomfördes.

Det ska även nämnas att Borlänge kommun är en av fyra kommer som varit 
med i ett nationellt fullskaleförsök med system för intelligent hastighets-
anpassning i fordon, det s.k. ISA-projektet. Försöket har skett i samarbete med 
bl.a. Vägverket, VTI och Högskolan Dalarna och inneburit att ett antal fordon för 
såväl yrkestrafik som persontrafik har utrustats med varnande och informerande 
system. Om gällande hastighetsgräns överskrids varnar systemet föraren med en 
varningssignal.
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3.2.3 Planeringsvillkor 
Den framtagna nätanalysen har diskuterats i flera politiska organ som exempelvis; 
trafikutskottet, finansutskottet och stadsbyggnadskontorets arbetsutskott. 
Rapporten har dessutom utarbetats i samråd med representanter för bl.a. skolan, 
Landstinget, kollektivtrafiken, räddningstjänsten, kommunala handikapprådet, 
cykelfrämjandet och andra intresseorganisationer.  

Kostnaderna för att bygga om trafikmiljöerna enligt de kriterier som fastställs i 
Lugna gatan visade sig bli mycket höga enligt kommunens bedömning. Räknar 
man schablonmässigt för de 12 olika stadsdelarna skulle den totala kostnaden för 
att genomföra åtgärderna uppgå till ca 38 Mkr. Kostnaden ska ställas mot bl.a. 
samhällets minskade utgifter för trafikolyckor och invånarnas lidande och 
kostnader. Men det finns få poster på intäktssidan som ger en direkt positiv effekt 
på kommunens budget. För kommunen, som har antagit stora sparkrav för den 
övriga verksamheten, kan detta anses utgöra en mycket stor summa, även med 
statsbidrag. Till dessa kostnader kommer även ökade drift- och underhålls-
kostnader.

Den rimliga lösningen blir i dagsläget att minska antalet åtgärder och att 
prioritera dessa till de största problempunkterna, som man av erfarenhet eller med 
hjälp av olycksstatistik redan hade identifierat. En möjlighet att begränsa 
investeringskostnaden är att låta hastighetsdämpande åtgärder i korsningar, t.ex. 
upphöjda korsningar, ersättas av väggupp på en av de korsande vägarna eller att i 
större utsträckning än i dag tillämpa fyrvägsstopp i korsningar. 

3.3 Enköping 
3.3.1 Ökad säkerhet för ett attraktivare centrum 
Mot bakgrund av att det i början av 1990-talet fanns många tomma lokaler i de 
centrala delarna av Enköping initierades diskussioner mellan kommunen och 
köpmännen om att vitalisera stadskärnan. Inledningsvis fanns inga förslag om att 
göra centrum till en 30-zon, men däremot fanns starka önskemål om att utforma 
en mer estetiskt tilltalande och attraktiv stadsmiljö. Den ökade attraktiviteten 
förväntades sedan bidra till omsättningsökningar inom detaljhandeln och andra 
tjänstenäringar.

Upptakten till förändringsarbetet markerades med ett seminarium där ett flertal 
experter och beslutsfattare deltog. Det planeringsstöd man utgick från var Lugna 
gatan och resultatet av dessa diskussioner blev att ett trafiksäkerhetsprogram 
formulerades. I samband med detta tillsattes en referensgrupp och ett 
informationsprogram togs fram vilket döptes till ”Säkra gatan”. En trafiknäts-
analys initierades vilket tog ca 2 år att genomföra. Innan några beslut tas om att 
påbörja några förnyelseåtgärder förs en diskussion i referensgruppen. Det kan 
dock vara vissa problem att säkerställa att den information som ges till 
ledamöterna i referensgruppen också sprids bland övriga inom de intresse-
grupperingar som ledamöterna representerar.  

De flesta anser att det är viktigt med en god tillgänglighet till centrum för alla 
färdmedel, men att trafiken i centrum bör ske på de oskyddade trafikanternas 
villkor. Det finns därför inget genomfartsförbud i centrum, men förutsättningar för 
genomfartstrafik försämras medvetet för att den ska minska. Centrum är inte en 
skyltad zon med 30 km/h, men fungerar i praktiken som sådan eftersom 
biltrafikens hastighet är säkrad till maximalt 30 km/h med hjälp av den fysiska 
gatuutformningen. 
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3.3.2 Planeringsprocessen 
Ingen dödsolycka har inträffat på det kommunala vägnätet sedan 1990. De mest 
trafikerade gatorna har ett flöde på 10 000–15 000 fordon/dygn. I mindre 
omfattning förekommer olyckor med svårt skadade/lindrigt skadade personer. För 
att det ska vara aktuellt att införa hastighetsdämpande åtgärder måste vissa 
kriterier vara uppfyllda. Kommunen anser det viktigt att hastighetsmätningar 
redovisas i inledande diskussioner liksom att eftermätningar görs på genomförda 
projekt. Säkerhetsriskerna ska vara definierade i trafiknätsanalysen och bekräftade 
med bl.a. olycksstatistik. Utnyttjandet av ”Passa på projekt” ska vara maximalt för 
att reducera investeringskostnaderna. Vidare prioriteras åtgärder som medför 
säkrare gång- och cykeltrafiktrafik till och från skolor och som leder till en fortsatt 
utbyggnad av cykelnätet. Åtgärder genomförs i huvudsak på huvudgator eftersom 
olycksfrekvensen där är högre än vad som är fallet på bostadsgator.  

I äldre bostadsområden, som ofta har långa och raka gator, pågår generations-
skiften som ofta leder till önskemål om åtgärder (bl.a. i form av blomlådor) för att 
säkra trafikmiljön för barnen. Kommunen är restriktiv mot att genomföra egna 
åtgärder på bostadsgator eftersom säkerhetsproblemen inte kan bekräftas med 
olycksstatistik. Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärder kan hanteras av 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Utplaceringen av blomlådor görs i 
samråd med kommunen och de som bor närmast de utplacerade blomlådorna ska 
skriftligt ge sitt godkännande av blomlådornas placering. Kommunen tillhanda-
håller reflexer och ritningar på blomlådorna.  

De typer av hastighetsdämpande åtgärder som används i Enköping är, förutom 
blomlådor, rondeller, avsmalningar och förhöjda övergångsställen. Kollektiv-
trafik, taxi och räddningstjänst accepterar i stort dessa åtgärdstyper, men är 
negativt inställda till väggupp. Inom den kommunala förvaltningen är knappt en 
heltidstjänst sysselsatt med frågor som rör hastighetsdämpande åtgärder. 
Kommunen har även en förvaltningsinformatör som medverkar vid utformningen 
av informationskampanjer, bl.a. via annonser i massmedia och informations-
skyltar i närheten av arbetsområdet. 

3.3.3 Planeringsvillkor 
Kommunens erfarenhet är att bra information i ett tidigt skede ger mindre antal 
frågor från allmänheten under själva byggprocessen. Kommunen sätter upp 
informationsskyltar så att även gående kan se dem och när skyltarna kommer upp 
har flera initiativ redan genomförts för att säkerställa att allmänheten får 
information om vad som är på gång. Paneldebatter genomförs med journalister 
och politiker. Illustrationer är mycket viktiga för att visualisera åtgärderna. 
Attityd/hastighet/uppföljning är exempel på olika tema som belyses i massmedia 
på ett tidigt stadium i processen. Allmänheten har många åsikter om trafikfrågor 
och det är en omfattande debatt i massmedia. Kommunen försöker att svara upp 
mot detta och har avsatt resurser för att informera och belysa trafikfrågor i lokal 
press och kommunens egna informationstidningar.  

Att informera den egna personalen inom kommunens förvaltning upplevs 
också som mycket viktigt eftersom det är personalen som ska svara på frågor från 
allmänhet och andra intressenter. När åtgärder ska genomföras på innerstadens 
gator ges även direktinformation till fastighetsägare och butiksinnehavare m.fl. 
Kommunen har ett fungerande samarbete med NTF i Uppsala län, som i många 
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fall också svarar på frågor från allmänheten. I Enköping har s.k. ”Dialogprojekt” 
genomförts för två bostadsgator, vilket innebär att man bjuder in berörda parter 
som får tycka till och berätta hur de vill att gatans trafikmiljö skall utformas.  

I ett område ville bostadsrättsföreningen bygga väggupp och kunde tänka sig 
att själva stå för kostnaden. Var de skulle placeras fick föreningen komma med 
synpunkter på. Inom ramen för projektet genomfördes hastighetsmätningar före 
och efter åtgärdernas införande. Enkätundersökning med frågor om hur 
förändringen upplevs har gjorts med hjälp av NTF och projektet blev basen i ett 
av dialogprojekten. När effekterna redovisades framkom att föreningen ville ha 
fler gupp i området. Efter det första mötet i dialogprojektet skapades en 
arbetsgrupp med representanter från kommunen och de boende. Det har blivit allt 
vanligare att bostadsföreningar skriver till kommunen och vill ha 30-område eller 
hastighetsdämpande åtgärder. Detta, tillsammans med andra signaler, visar att 
attityden till hastighetsdämpande åtgärder har blivit mer positiv bland kommunens 
invånare och allt fler vill att åtgärder genomförs. En bland flera faktorer som 
bidragit till den positiva attityden kan vara det faktum att skyltarna i 30-områden 
ofta kompletteras med text som t.ex. ”här kör vi sakta”, ”tänk på barnen” och 
”välkommen åter”.  

Kommunen har dock få möjligheter att tillmötesgå alla inkomna önskemål pga. 
begränsade resurser och att man måste följa de prioriteringar som har antagits av 
de politiskt ansvariga. I detta ingår också att beakta de kostnadsökningar som 
uppstår vid drifts och underhållsåtgärder. 

3.4 Gävle 
3.4.1 Planering för ökad trafiksäkerhet 
Inom Gävle kommun är arbetet med trafiksäkerhetsfrågor högt prioriterat och det 
är tekniska nämnden som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor. 
I samarbete med bl.a. polisen, Vägverket, NTF och Landstinget, utarbetades 1997 
ett omfattande trafiksäkerhetsprogram för Gävle kommun. Åtgärder initieras ofta 
av allmänheten via telefonsamtal och/eller skrivelser till tekniska kontoret som 
bereder ärendet innan det tas upp i trafikutskottet som ingår i tekniska nämnden. 
Innan ärendet tas upp i trafikutskottet har tekniska kontoret trafiksamråd med 
polisen.

Under våren 2002 pågick arbetet med att ta fram en trafiknätsanalys inom 
Gävle kommun och i samband med detta fanns planer på en omläggning av 
linjenätet för kollektivtrafiken. Enligt tidigare beslut var även avsikten att införa 
en 30-zon i centrala delarna av Gävle.

Farthinder infördes för första gången 1987. Några av de tidigt införda 
farthindren genererade vibrationer i närliggande fastigheter vilket berodde på att 
farthindren var belagda med gatsten. Vägkuddar, som är utformade för att 
underlätta passage med stora fordon men samtidigt dämpa personbilstrafikens 
hastighet, förekommer på kollektivtrafiknätet och även på det primära 
utryckningsnätet. Vägkuddar anläggs ofta i kombination med mittrefug eller 
placeras bredvid varandra så att hela gatubredden är täckt av vägkuddar.

I slutet av 1990-talet togs ett beslut i Tekniska nämnden som gör det möjligt att 
under perioden 15 maj till 1 oktober använda blomlådor för att förbättra 
trafiksäkerheten på bostadsgator. Blomlådorna bekostas, byggs och sköts av de 
boende men utplaceringen sker i samråd med tekniska kontoret. På båda sidor om 
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blomlådorna skall det vara minst 50 meter fri sikt och de får inte placeras närmare 
en gatukorsning än 20 meter.  

I samband med att väjningsplikten vid övergångsställen infördes gjordes 
mätningar vid alla befintliga övergångsställen. Detta resulterade i ett lokalt beslut 
om att förhöjt övergångsställe skall anordnas vid sådana passager där åtta eller fler 
barn per timme passerar gatan.  

3.4.2 Satsning på 30-områden 
I Gävle har 30-zoner i bostadsområden införts i tre fall. Ett sådant område är 
Lillhagen–Orion där Tekniska kontoret blev tillfrågade av de boende om 
möjligheten att bygga om några gator enligt nollvisionens tankegångar. Arbetet 
inleddes med att tillsammans med de boende inventera problemen, bl.a. via 
enkätundersökningar och mätningar av hastighet och trafikflöde. Därefter togs ett 
antal förslag på åtgärder fram som redovisades med hjälp av skärmutställning och 
öppet hus. I samråd med de boende valdes ett antal åtgärder ut och som 
prioriterades utifrån behovsgrad. Syftet var att få bort genomfartstrafiken och 
sänka hastigheten så att trafiken på gatorna i området framförs på de oskyddade 
trafikanternas villkor. De åtgärdstyper som genomförts är upphöjda övergångs-
ställen, upphöjda och avsmalnade korsningar samt avsmalnade gator med 
trädplantering. Förutom att skapa en trevligare miljö, medför trädplanteringen att 
gatan känns smalare och får därigenom bilisterna att hålla en lägre hastighet. 
Avsikten med förnyelseprojektet var även att det skulle kunna användas som 
demonstrationsobjekt för Vägverkets Region Mitt, och kunna tjäna som förebild 
för andra kommuner som står i begrepp att genomföra liknande åtgärder.

Utöver Lillhagen–Orion har Strömsbro som är ett utpräglat rutnätsområde och 
Villastaden som är ett äldre villaområde nära det tidigare regementsområdet, blivit 
30-områden. Mätningar av hastigheten har genomförts före och efter införandet av 
åtgärderna. Hastighetssäkringen åstadkoms med skyltat förbud 30 i kombination 
med fysiska åtgärder och har visat sig fungera mycket bra. 

Utöver dessa tre åtgärdsområden infördes från och med den 3 maj 2002 en 30-
zon i centrala Gävle. Avsikten med denna åtgärd var att förbättra säkerheten för i 
första hand oskyddade trafikanter (gående och cyklister). Området omfattar den 
del av centrum där flödena av gång- och cykeltrafik är omfattande. Beslutet 
bygger på olycksstatistik under femårsperioden 1996–2000. Gruppen för 
centrumsamverkan var positivt inställd till 30-zonen. Förslaget gick ut på remiss 
till ett flertal remissinstanser och övervägande delen av de tillfrågade instanserna 
var positivt inställda till förlaget. 

I de centrala delarna av Gävle, där 30-zon införts, visar genomförda mätningar 
på ett positivt resultat. Efter fem månader från det att åtgärden genomförts hade 
medelhastigheten i området sänkts med 10 % vilket motsvarar ca 4–7 km/h. Mer 
detaljerad information om hastighetsförändringarna ges i figuren nedan:
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Medelhastighet före - efter, 30-zon Centrum

Norra Kungsgatan
Före Direkt efter      5 mån efter
39 km/h 33 km/h           33 km/h

Norra Rådmansgatan
Före Direkt efter       5 mån efter 
38 km/h    34 km/h 34 km/h

Södra Kungsgatan
Före Direkt efter 5 mån efter
36 km/h 31 km/h          31 km/h

Brunnsgatan 
Före Direkt efter 5 mån efter
41 km/h 37 km/h           38 km/h

Hamiltongatan
Före Direkt efter       5 mån efter
39 km/h 35 km/h            36 km/h

Norra Strandgatan
Före Direkt efter 5 mån efter
43 km/h 39 km/h             37 km/h

Nygatan
Före Direkt efter   5 mån efter
37 km/h 28 km/h 33 km/h

Figur 3.1  Förändring av medelhastigheter i 30-zon, Gävle centrum. 

3.4.3 Planeringsvillkor 
I de åtgärder som planeras utifrån framkomna resultat av trafiknätsanalysen är 
förutom trafikplanerare även arkitekter involverade med avseende på materialval, 
trädplanteringar etc. Det finns en ekonomisk aspekt med hänsyn till 
försköningsperspektivet. I något fall blev designkostnaden lika stor som själva 
byggkostnaden för den aktuella åtgärden. Men i huvudsak har det funnits en stark 
politisk vilja, med konsekvenser för resurstilldelningen, att införa de hastighets-
dämpande åtgärder som är motiverade enligt nätanalysen. Snöröjningen kan vara 
problematisk i områden med farthinder och det finns en uppfattning om att 
kostnaderna för detta har stigit.

3.5 Göteborg 
3.5.1 Sänkt hastighet i bostadsområden och centrum 
Trafikrytmen i Göteborg bedöms vara ganska ”tuff” vilket till viss del kan bero på 
den trafikökning som skett de senaste åren. Många av de trafikåtgärder som görs i 
Göteborg bygger på fakta i form av olycksstatistik, hastighetsmätningar och 
trafikflödesmätningar. Polisrapporterade olyckor i kombination med sjukhus-
statistik utnyttjas som underlag för att föreslå hastighetsdämpande åtgärder. 
Avsikten med hastighetsdämpande åtgärder är bl.a. att skapa en säkrare 
trafikmiljö för gång- och cykeltrafiken. 

I Göteborg finns en särskilt gruppering som planerar för hastighetsdämpande 
åtgärder i bostadsområden. Arbetet utgår från ett centralt antaget program med 
rekommendationer för hastighetsdämpande åtgärder i bostadsområden. I gruppen 
tas alla trafikförslag upp och samråd sker med representanter från bl.a. polisen, 
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räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret. De förslag till åtgärder och 
prioriteringar som utarbetas av gruppen bygger i många fall på önskemål från de 
boende i de olika bostadsområdena. Det finns beslut om och godkännande av 
totalt ca 1 000 gupp i bostadsområden, men på grund av begränsade ekonomiska 
resurser har det dock inte varit möjligt att bygga alla de gupp som det finns 
önskemål om. 

Farthinder i bostadsområden anläggs till stor del på grund av trygghetsaspekten 
trots att det förekommer få olyckor i bostadsområden. Var på gatan i det aktuella 
bostadsområdet farthindren ska placeras markeras med hjälp av målade linjer ca 
2 veckor innan byggnationen påbörjas. Detta ger möjlighet att tillvarata de 
boendes reaktioner på hindrens placering. Det kan exempelvis vara så att om 
farthindret flyttas någon meter kan det underlätta för infarten till närliggande 
bostad. Det ger även en indikation till de boende om att åtgärder ska införas, om 
detta inte har framgått av tidigare information.  

I centrala Göteborg är det rekommenderat 30 km/h i kombination med gupp 
eftersom enbart skyltningen inte anses ha någon effekt. Det saknas resurser för 
övervakning med minskad regelefterlevnad som följd. I några bostadsområden 
som till stor del har 12 meter breda gator planeras försök med ständigt upprepad 
30-skyltning.

I samband med skolor förekommer farthinder i kombination med 
rekommenderad 30-skyltning. Inledningsvis var hastighetsbegränsningen ganska 
snävt tidsbegränsad, men numera gäller 30 km/h under tiden 6.00–21.00, 
alternativt hela dygnet, och zonen gäller runt hela skolan. Ett problem med 
avseende på trafiksituationen är friskolorna. När ansökan om etablering av 
friskola kommer in till kommunen tittar man bara på om skolverksamhet är 
tillåten att bedriva i lokalerna enligt gällande detaljplan. Enligt planbestämmel-
serna är det verksamheten i byggnaden som definieras. Att det kan vara 
problematiskt med trafiksituationen vid fastigheterna och med den föreslagna 
verksamheten, beaktas inte när beslut tas om etablering av friskola.  

I Göteborg undviks åtgärder i form av chikaner och liknande horisontella 
förskjutningar av körbanan. Sådana görs endast där man inte kan placera gupp på 
grund av geotekniska problem. Avsmalningar görs med ett minsta avstånd på 
3,2 meter på grund av att snöplogen ska kunna komma fram. Det pågår en ständig 
utveckling och förbättring avseende utformningen av farthinder. I samband med 
detta förbättringsarbete får kollektivtrafiken och räddningstjänsten möjlighet att 
”provköra” guppen och komma med synpunkter. 

3.5.2 Säkrare anslutning till hållplatser 
Trafiksäkerheten för gående på väg till och från kollektivtrafikens hållplatser är 
ett stort problem i Göteborg. Det inträffar fyra gånger fler olyckor vid 
kollektivtrafikstråken jämfört med vanliga gator, och ca 40 % av de trafikolyckor 
där barn är inblandade inträffar inom en radie av 25 meter från hållplatserna. 
Åtgärder på gator med 50 km/h görs för att säkra till 30 km/h vid hållplatser. Man 
har genomfört försök med 30-zoner i närheten av hållplatser genom att placera 30-
skyltar 75 meter före och 75 meter efter hållplatsen, men detta har tyvärr inte 
reducerat antalet olyckor. Hastighetssäkringen måste genomföras med hjälp av 
farthinder som anläggs vid gångpassager i anslutning till hållplatser för att avsedd 
effekt skall uppnås. I anslutning till hållplatsen och framför det område där bussen 
stannar uppförs vanligtvis någon form av räcke. Avsikten med detta är att 



30 VTI meddelande 961 

förhindra avstigande passagerare från att kliva ut i gatan direkt framför bussen. 
Farthinder vid hållplatser bedöms inte vara något problem för busschaufförerna 
eftersom de ändå ska stanna vid hållplatserna. 

Handikappanpassning har blivit en mycket viktig aspekt att beakta vid 
utformning av busshållplatser. Det är därför angeläget att busshållplatserna i så 
stor utsträckning som möjligt utformas med hög kantsten för att möjliggöra ett 
plant insteg. Detta innebär i sin tur att bussarna bör ha ”rak inkörning” till 
hållplatsen vilket bl.a. kan ske med så kallade timglashållplatser. Vid ”insvängda” 
busshållplatser måste kantstenen göras lägre så att det blir tillräcklig ”frigång” 
mellan bussens underrede och kantstenens överkant. Denna typ av 
hållplatsutformning ger därför inte ett helt plant insteg.  

Räddningstjänsten har reagerat på vissa av de planerade hastighetsdämpande 
åtgärderna på grund av att de anser sig ha svårt att klara föreskrivna körtider. För 
att analysera utryckningstiden för räddningstjänsten och ambulans har en 
utryckningskarta tagits fram där insatstiden utgår från 7,5 minut.  

Alla fordon påverkas av gupp inte bara kollektivtrafiken. Det finns ett 
yrkesförarråd som yttrar sig över planerade åtgärder, men rådet har inte speciellt 
många invändningar mot hastighetsdämpande åtgärder. Alla projekt som berör 
kollektivtrafiken ska skickas på remiss till Västtrafik. Trots att det finns viss kritik 
från kollektivtrafikens representanter är man ändå i det stora hela positiv till 
föreslagna åtgärder. En principutformning av farthinder har tagits fram i 
samarbete med handikapporganisationer.  

3.5.3 Planeringsvillkor 
Personal från stadsbyggnadskontoret (bl.a. landskapsarkitekter, stadsplanerare) är 
involverade i processen utöver trafikplanerarna. Park- och naturenheten är 
involverade vid större gator när det gäller plantering av träd och buskar. 

Viss information ges till de boende. Det är inte självklart att enkäter och annat 
material distribueras eftersom det erfarenhetsmässigt har visat sig att i princip är 
alla boende positiva till att hastighetsdämpande åtgärder införs i området. Det 
finns en stark önskan bland boende i många områden i Göteborg att kommunen 
ska hastighetssäkra områdets gator.  

Geotekniska problem kan förekomma i samband med byggandet av 
hastighetsdämpande åtgärder eftersom det kan uppstå vibrationer. Själva 
uppförandet av farthindren kan också vara problematiskt. När det gäller gupp är 
det framförallt utformningen av ramper för påfart och avfart som kan ställa till 
problem. Trots omfattande diskussioner i inledningen av projekten förekommer 
slarv vid själva byggandet. Det färdiga resultatet blir inte som det var tänkt vilket 
leder till klagomål från allmänheten. Det tar ofta lång tid att åtgärda de brister som 
har uppstått under byggandefasen. Olika entreprenörer är tyvärr mer eller mindre 
seriösa. En aspekt kan vara att det är för snäva toleranser i konstruktionen som 
kan vara svåra att uppfylla i det praktiska byggandet. Att byggandet många gånger 
blir problematiskt beror sannolikt på missar av såväl projektörer som byggare. 
Vissa underhållsaspekter finns också som påverkar kostnadsbilden. Det kan vara 
svårt att lägga ny asfalt i samband med underhållsåtgärder och i vissa fall kan det 
vara problem med snöröjningen.  
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3.6 Jönköping 
3.6.1 Planeringsprocessen 
I Jönköping har Stadsbyggnadsnämnden, mot bakgrund av en tjänsteskrivelse, 
beslutat att:  

¶ 30-zoner i bostadsområden endast används i områden där skolor, äldreboende 
eller liknande förekommer 

¶ fortsättningsvis anta en restriktiv hållning till farthinder i form av 
upphöjningar och gupp 

¶ inte använda några omfattande farthinder inom bostadsområden som endast 
trafikeras av boende samt deras besökare.

Många av de åtgärder som genomförs bygger på erfarenhet från de personer inom 
kommunen som arbetar med trafikfrågor. Allmänheten initierar ofta åtgärder men 
detta avser i första hand bostadsområden. Trafiknätsanalys, som till viss del 
finansierades av Vägverket, har genomförts och i samband med detta arbete 
förekom en del erfarenhetsutbyte med framförallt Borås kommun. Centrum är i 
princip avstängt för biltrafik, men genomkorsas av Jönköpings väl fungerande 
stombusslinjer. 

Trafikmätningar med avseende på hastighet och trafikflöde görs inte i någon 
större omfattning. Statistik från polisrapporterade trafikolyckor utnyttjas till viss 
del, men eftersom lindrigare trafikolyckor inte polisrapporteras ger det inte en 
heltäckande bild av olyckssituationen. Kommunen skulle även vilja använda 
sjukhusstatistik som kompletterande underlag.

De fysiska åtgärder som används i Jönköping är i huvudsak platågupp och 
avsmalningar och/eller sidoförskjutningar eftersom man är restriktiv med 
väggupp. Gupp anläggs endast på uppsamlingsgator och vissa genomfartsgator 
inom det lokala gatunätet. Avsmalningar i kombination med refug används i 
huvudsak på huvudgatunätet. Till vissa områden har så kallade infartsportar 
anlagts där själva infarten är belagd med gatsten i kombination med träd- och/eller 
buskplanteringar. Syftet med detta är att väcka biltrafikanternas uppmärksamhet 
på att man kommer in i ett nytt ”hastighetsområde”. 

Blomlådor fungerar som en sidoförskjutning och rekommenderas ofta som 
lämpliga åtgärder för hastighetssäkring i bostadsområden. Kommunens tjänste-
män anger utplaceringen och tillhandahåller ritningar på lämpliga konstruktioner 
och reflexer att placera på blomlådorna. Kostnaderna för blomlådorna står dock 
föreningen för. Vidare utses en person inom den aktuella bostadsföreningen-
/samfälligheten till kontaktman gentemot kommunen. Det har visat sig vara 
många fördelar med blomlådor och det är en åtgärd som är högt uppskattade av de 
boende under den period de används, dvs. från 15 april till 15 oktober. I många 
fall har funderingar/önskemål om blomlådor skapat en dialog om trafiksäkerhets-
frågor mellan de boende inom det aktuella bostadsområdet.  

Det är vanligt att man inför 30 km/h som högsta tillåtna hastighet utanför 
skolor där man inte kan separera lekområden från trafikerade gator. Detta sker då 
endast under skoltid för att inte urholka respekten för den här typen av 
trafikförordning. Hastighetsbegränsningen gäller under tiden 7.00 till 17.00 för 
alla skolor. Trafikavdelningen har inte heltäckande dokumentation/bekräftelse av 
effekterna, men det är helt klart en åtgärd som efterfrågas och ofta krävs av 
föräldrar till skolbarn och av de anställda på skolorna. 
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3.6.2 Stadsbyggnadskontoret och hastighetsdämpande åtgärder 
Stadsbyggnadskontoret i Jönköping har författat ett PM (2001-10-11), där 
kommunens syn på hastighetsdämpande åtgärder diskuteras. Nedan följer en 
översiktlig redogörelse för innehållet i detta PM: 

3.6.2.1 Upphöjning och gupp 
Upphöjningar och gupp definieras som trafikordningar där man på en kort sträcka 
gör en upphöjning på 7–10 cm för att tvinga bilisterna att sänka hastigheten. 
Trafikavdelningen eftersträvar en restriktiv hållning till denna form av fysisk 
åtgärd både i huvudtrafiknätet och inom bostadsområden. Undantaget kan vara då 
man inom bostadsområdet har problem med genomfartstrafik. Det är viktigt att se 
över hela trafiksituationen i utredningen. De förändrade trafikflödena påverkar 
även trafiken på närliggande områden. Upphöjningar och gupp anges vara mycket 
effektiva åtgärder för att sänka hastigheten, men effekten är begränsad till en 
relativt kort sträcka i anslutning till åtgärden. De ställer även till med problem för 
busstrafik, räddningstjänst samt för drift- och underhållsarbeten på vägnätet. 

3.6.2.2 Gångpassager/övergångsställen
En gångpassage är en plats där gående ofta passerar körbanan, en plats som är 
anvisad för gångtrafik och markerad för att ge bilisterna en ökad uppmärksamhet 
på gångtrafikanterna. Gångtrafikanterna har således inget företräde framför 
motorfordon. Övergångsställen är vitmålade och markerade med skylt 
”övergångsställe”. Vid dessa har motorfordon väjningsplikt gentemot gång-
trafikanterna. En stor del av dagens trafikolyckor med oskyddade trafikanter 
anges ske vid den här typen av gångstråk. Huvuduppgiften för ett övergångsställe 
är att ge gångtrafikanten en möjlighet att ta sig över en högtrafikerad gata. Genom 
att begränsa vägbredden med avsmalningar eller refuger kan man ge 
gångtrafikanten en kortare passage över gatan. Målet är att uppnå en hastighets-
reducering och en ökning av uppmärksamheten för såväl bilister som 
gångtrafikanter. Gångpassagen kan även utföras med en upphöjning vilket kan ge 
en liknande effekt som vid gupp med dess för- och nackdelar. Dessa bör därför 
inte användas på uppsamlande gator i det primära bilnätet, gator med buss i 
linjetrafik eller på det primära utryckningsnätet. 

Det är ett problem att övergångsställen och gångpassager kan skapa en delvis 
falsk känsla av säkerhet hos gångtrafikanterna. Utvärderingar av ombyggda 
övergångsställen i Jönköping har visat att hastighetssäkringen inte har nått den 
avsedda nivån i många fall. 

Trafikantavdelningen arbetar för tillfället med att skapa en utformning av 
gångpassager som ska anpassas till alla trafikanter oavsett färdmedel eller 
funktionsförmåga. Färgmarkeringar i körbanan som kan ge cyklister en illusion 
om företräde då cykelbanor korsar vägar kommer att tas bort. Gångpassager är de 
passager som tidigare var markerade övergångsställen. Övergångsställen med 
signalreglering använder man endast vid hårt trafikerade gator, dvs. gator med två 
körfält i vardera riktningen. Gångpassager saknar kontrastverkan vilket gör det 
svårt för synskadade och ska utformas i avvikande material för att skapa 
uppmärksamhet. 
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3.6.2.3 Sidoförskjutningar 
Långa och breda gator kan ge upphov till höga hastigheter. Genom att göra 
inskränkningar i körbanan kan man tvinga bilister att svänga och därmed minska 
sin hastighet. De öar som konstrueras upplevs som en förkortning av vägen vilket 
har en god hastighetsdämpande effekt. Sidoförskjutningar är en form av farthinder 
som inte används i någon större utsträckning i Jönköpings kommun. De kan 
dämpa hastigheten effektivt och kan vara förskönande om de utformas rätt. För att 
de ska användas krävs dock att en del förutsättningar uppfylls. De kräver en 
relativt hög vägbredd för att ge en tillräcklig förskjutning och därmed en 
tillfredställande hastighetsreducering. Placeringen av de öar som används för att 
uppnå sidoförskjutningar kommer ofta i konflikt med parkeringskrav och krav om 
infarter till fastigheter. I jämförelse med gupp är de dyrare att anlägga och 
underhålla.

3.6.2.4 Zoner med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet 
Zoner med 30 km/h som högsta hastighet består ofta av ett antal gator inom ett 
bostadsområde där man ändrat högsta tillåtna hastighet från 50 km/h till 30 km/h. 
Det kan finnas skäl att införa 30-zoner i bostadsområden med skolor, 
ålderdomshem eller där det av någon anledning förekommer trafik från andra än 
de som bor i området. I övrigt föreslår trafikavdelningen att andra trafiksäkerhets-
åtgärder prioriteras.

I de studier som är gjorda så har man inte kunnat påvisa någon förbättring av 
trafiksäkerheten, enligt stadsbyggnadskontoret. Att införa 30 km/h som högsta 
tillåtna hastighet inom ett område har visat sig ge en låg reell sänkning av 
hastigheten. Man har noterat ett mer nonchalant beteende bland de oskyddade 
trafikanterna vilket i sig kan leda till ett ökat antal olyckor. Att genomföra en full 
utbyggnad i hela Jönköpings kommun med dagens förhållanden skulle bli mycket 
kostsamt och kan knappast vara försvarbart.  

Stadsbyggnadskontoret menar att hastigheten ska vara under 30 km/h inom den 
här typen av område, men att dialogen mellan grannar har en lika stor effekt som 
fysiska åtgärder. I den enkätundersökning som gjorts i Kättilstorp och Egna hem 
visade det sig att flertalet av de boende var positiva till åtgärderna. Är en full 
utbyggnad av den här typen av åtgärd möjlig och önskad av de boende, så ska den 
behandlas som en fråga om förbättrad boendemiljö snarare än en fråga om 
trafiksäkerhet.  

3.7 Karlstad 
3.7.1 Planeringsprocessen 
Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder initieras via skolor och/eller 
bostadsföreningar som framför sina önskemål via skrivelser till tekniska 
förvaltningen. Utifrån inkomna skrivelser gör förvaltningen en egen utredning 
med avseende på trafikflöde och hastighetsnivå och skriver sedan ett svar som tas 
upp i tekniska nämnden. Någon rutin för eftermätningar finns dock inte. Av 
inkomna förslag avslås ca 95 % vilket beror på att verkligheten skiljer sig från de 
boendes uppfattning. Det har nämligen visat sig att det i de flesta fall inte är 
frågan om någon regelrätt genomfartsgata och att hastighetsnivån redan innan 
ligger i intervallet 30–35 km/h. Vidare har man i många fall konstaterat att antalet 
fordon ligger omkring 200–300 per dygn, vilket inte anses vara tillräckligt för att 
införa hastighetsdämpande åtgärder.  
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Större åtgärder initieras direkt av tekniska förvaltningen. På vissa platser finns i 
dag kapacitetsbrist vilket medför dålig framkomlighet som exempelvis vid 
Klaraborgsbron. Detta blir då en konfliktpunkt där framkomlighetsproblemen 
leder till säkerhetsproblem och olyckor inträffar ofta. Trafikolyckor, höga 
hastigheter och problem med avseende på framkomligheten är faktorer som ligger 
till grund för beslut om åtgärder. I centrum gäller 50 km/h och förslag har lagts 
om en 30-zon men något beslut i denna fråga har dock inte tagits. 
Trafiknätsanalys har genomförts och var klar i slutet av år 2001 men har inte 
godkänts politiskt. Boråsmodellen har följts i den upprättade nätanalysen. 
(”Trafiknätsanalys Borås kommun” publicerades i juni 1999 och hade det dubbla 
syftet att dels utgöra ett lokalt planeringsinstrument i Borås, dels visa hur Lugna 
gatans handboksbeskrivning av nätanalysen kan tillämpas i en konkret kommun. 
Analysen genomfördes med hjälp av externa konsulter som också hade deltagit i 
framtagandet av Lugna gatan, och delfinansierades av Vägverket, se vidare avsnitt 
4.5). Vägverket delfinansierade trafiknätsanalysen i Karlstad.

En cykelplan för Karlstad tätort togs fram redan 1982, vilken man fortfarande 
utgår från. I övrigt genomförs ”lokalt investeringsprogram, LIP” med bl.a. 
utbyggnad av cykelväg mellan Romstad och Skoghall samt handikappanpassning 
av kollektivtrafikanläggningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. I samband 
med handikappanpassning av trafiksäkerhetsåtgärder är Vägverket med och 
finansierar hälften av kostnaden för åtgärden. Företrädare för kollektivtrafiken och 
kommunens trafikavdelning har möte varannan månad då man bl.a. diskuterar 
behovet av hållplatser, vindskydd etc. Fysiska åtgärder används i form av mindre 
tillgänglig yta för bilar och mer utrymme för oskyddade trafikanter och en allmän 
försköning av stadsmiljön. Dessutom bedrivs ett ambitiöst arbete för att förändra 
attityder och beteenden genom transportrådgivning. Karlstad kommun satsar på 
s.k. mobility management och har deltagit i EU-projekt inom området.  

Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet för 2002–2006 är målet att gatunätet 
ska utformas så att kommunen får ett trafiksäkert, tillgängligt och miljöanpassat 
gatunät. I centrum finns även målsättningen att minska fordonstrafiken för en 
bättre miljö i enlighet med den miljöanpassade trafikplan som gäller. Ombygg-
nader i det äldre gatunätet sker där behoven är störst och om det är möjligt. 
Ombyggnaden sker lämpligen i samband med ”passa-på åtgärder” så att 
samordningsvinster sker. Gatuutrymmet utformas så att en trafiksäker miljö för de 
oskyddade trafikanterna prioriteras framför bilisternas krav på framkomlighet. En 
gatubredd eftersträvas som kan erbjuda gatuparkering och möjliggöra en 
trafiksäker och ekonomisk vinterväghållning.  

Med en ändamålsenlig och förklarande utformning av gator kommer trafiken 
att ligga på en sådan hastighetsnivå att några extra åtgärder inte bedöms 
nödvändiga att genomföra. Inga gupp byggs på huvudnätet, däremot byggs 
förhöjda övergångsställen och cykelöverfarter. Infartsportar till 30-områden och 
cirkulationsplatser är andra typer av åtgärder som man arbetar med i Karlstad. I 
Karlstad finns ca 25 trafiksignaler där de flesta återfinns vid övergångsställen. 

Drottninggatan och Tingvallagatan i centrum byggdes om 1995 med tanke på 
miljöaspekten. Miljömålen uppnåddes, men inte trafiksäkerhetsmålen. På 
Tingvallagatan inträffar fortfarande många trafikolyckor. Drottninggatan var 
tidigare en bussgata, men är numera ombyggd till enbart gågata. I samband med 
denna ombyggnad försvann ca 15 000 fordon per dygn från torget. Exakt vilken 
omfördelning som skett är inte klarlagt, men man har bedömt att ca hälften av 
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fordonen numera trafikerar Hamngatan. Trots ombyggnaden har trafikolyckor 
med oskyddade trafikanter inte minskat på det sätt som var önskvärt. 

3.7.2 Bristande säkerhet vid övergångsställen 
Totalt har det som mest funnits ca 400 markerade övergångsställen i kommunen. 
Flera tidigare interna studier har visat att trafiksäkerheten för fotgängare på 
övergångsställen är oroväckande dålig. Detta konstaterades bl.a. genom att man 
beräknade ett enkelt risktal som kvoten mellan antalet olyckor och antalet 
korsande fotgängare. Risktalet visar att risken för en enskild fotgängare att råka ut 
för en påkörningsolycka är mindre där det inte finns övergångsställen jämfört med 
där övergångsställen finns. Kommunen menar därför att övergångsställen kan ge 
gångtrafikanten en falsk trygghetskänsla.

Med anledning av den nya lagen om väjningsplikt som kom år 2002 har en 
översyn gjorts av övergångsställen i kommunen, ca 75 övergångsställen har tagits 
bort och 20 nya har tillkommit. De övergångsställen som inte behövs av 
framkomlighetsskäl för fotgängarna, eller där inga säkerhetshöjande åtgärder är 
utförda, ska tas bort. Övergångsställen ska finnas där de är befogade av 
framkomlighetsskäl, men då ska också trafiksäkerhetshöjande fysiska åtgärder 
vidtas som exempelvis mittrefuger eller vertikala farthinder.  

3.8 Linköping 
3.8.1 Trafikstruktur i förändring i en växande stad 
I Linköping gäller att ca 80 procent av alla planfrågor behandlar trafik- och 
gatufrågor. Detta arbete utgår från den översiktsplan för innerstaden som antogs 
för åtta år sedan. Det finns även ett trafiksäkerhetsprogram som kontinuerligt 
uppdateras och som ligger till grund för arbetet med trafik- och gatufrågor. Vidare 
kan nämnas att under åren 1999–2002 genomfördes projektet ”Cykelstaden” 
vilket bl.a. resulterade i att trafikolyckor inom tätorten med cyklister inblandade 
har minskat med ca 25 %. Även om det finns en översiktsplan kan uppkomna 
förändringar i trafikstrukturen medföra att vissa åtgärder behöver genomföras 
snabbare än vad som från början var planerat. Det snabbt växande bostadsområdet 
Ekängen utanför staden och förslaget om byggande av ett stort antal bostäder vid 
Industrigatan där inslaget av bostäder idag är förhållandevis begränsat, är exempel 
på hastigt uppkomna förändringar och planärenden som gör det svårt att arbeta 
utifrån ett långsiktigt perspektiv. Handikapporganisationerna anser att hastighets-
dämpande åtgärder kan vålla problem i vissa situationer. Även företrädare för 
kollektivtrafiken och räddningstjänsten är i vissa avseenden kritiska till 
hastighetsdämpande åtgärder.

Vissa större åtgärder i centrala staden har initierats av trafikplanerarna där ett 
exempel är Östgötagatan utanför stadsbiblioteket där det förekommer mycket 
korsande rörelser av gång- och cykeltrafik. Refuger gick inte att anlägga eftersom 
gatuutrymmet var för smalt varför alternativet blev att arbeta med förhöjningar av 
körbanan, avvikande gatubeläggning och hastighetsbegränsning med rekommen-
derad 30 km/h. Reaktioner på åtgärden från allmänheten har överlag varit 
positiva.  

Ett annat exempel är korsningen Hamngatan–Vallhallagatan, där åtgärder 
genomfördes som ”passa på åtgärder”. I budgeten hade medel redan avsatts för 
beläggningsåtgärder i korsningen och innan åtgärden genomfördes togs en 
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arbetshandling fram som skulle utgöra förfrågningsunderlag om att även bygga en 
förhöjning i korsningen. Anledningen vara att cyklister ska ”växla” över till andra 
sidan vägen och då ville man ha ner hastigheten på biltrafiken. Förslaget 
godkändes av tekniska nämnden eftersom det var frågan om en trafiksäkerhets-
höjande åtgärd. 

I de centrala delarna har den äldre genomfartsgatan Drottningatan byggts om 
till en ökad stadsmässighet med förbättrade cykelbanor och trottoarer, förhöjda 
korsningar och passager och ny belysningsarmatur. En större ombyggnad av den 
hårt trafikerade Kaserngatan, i innerstadens västra del, ska också genomföras.   

3.8.2 Bostadsområden och 30-zoner 
I vissa situationer krävs inget principiellt beslut om hastighetsdämpande åtgärder, 
dvs. förslaget behöver inte dras inför teknisk nämnden. Detta gäller då det är 
frågan om mindre åtgärder där beslut kan tas direkt på tjänstemannanivå. När det 
är frågan om större åtgärder tas ett principiellt beslut i tekniska nämnden. Kriterier 
för införande av hastighetsdämpande åtgärder har tagits fram inom kommunen. 
Tekniska nämnden anser att kommunen ska vara generös när det kommer 
förfrågningar och önskemål från allmänheten om hastighetsdämpande åtgärder. I 
vissa fall kan det finnas en politisk oenighet om det lämpliga i att bygga 
hastighetsdämpande åtgärder. För att en sänkning från 70 km/h till 50 km/h ska 
kunna genomföras måste det finnas mycket starka argument och allvarliga 
trafiksäkerhetsproblem. 

I Linköping används väggupp restriktivt till förmån för avsmalningar, 
avvikande beläggningar, pollare, etc. Chikaner med tvärställd bilparkering anses 
vara en bra åtgärd. Åtgärderna bygger ofta på skrivelser från de boende. Många 
åtgärder från allmänheten föreslås på grund av att det är enstaka personer som kör 
för fort i området. Polisrapporterade olyckor i kombination med sjukhusstatistik 
utnyttjas för att kartlägga behovet av hastighetsdämpande åtgärder. 

Mätningar av hastighet och trafikflöde görs i de flesta fall före och efter 
införandet av aktuella åtgärder. Information om olyckssituationen och trafikens 
fördelning över gatunätet och dygnet tas även fram. Blomlådor sköts av 
kommunen. Generellt gäller att det är kommunen som har hand om skötseln av 
gatumarken och eftersom blomlådorna står på gatumark vill kommunen ha 
ansvaret för skötseln av dessa. Skulle det hända den boende något vid skötsel av 
blomlådan då han befinner sig i gatuområdet kan det bli juridiska problem.

Drift och underhåll med avseende på hastighetsdämpande åtgärder anses inte 
vara något större problem eftersom det är en och samma enhet (gatuenheten) som 
berörs vilket underlättar situationen.

Under år 2001 infördes hastighetsrestriktioner inom fyra försöksområden varav 
ett var ren upplysning, dvs. inga åtgärder annat än information. Dessa 
försöksområden resulterade i en mer långsiktig handlingsplan för införandet av 
30-zoner i bostadsområden i samråd med de boende. Polisen måste kontaktas 
innan beslut tas om aktuell åtgärd eftersom det är polisen som ska övervaka att 
åtgärden efterlevs. 
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3.9 Växjö 
3.9.1 Fokus på trafiksäkerhet 
Växjö kommun bedriver sedan länge ett mycket aktivt trafiksäkerhetsarbete och 
det finns ett starkt stöd bland kommunens politiker för de åtgärder som föreslås. 
Trots detta visar statistik, framtagen av Svenska Kommunförbundet, att Växjö har 
ett relativt stort antal skadade i trafikolyckor under en femårsperiod i jämförelse 
med andra kommuner av samma storlek. Under femårsperioden 1996–2000 
dödades 2 personer i gång- och cykelolyckor och 31 skadades svårt. Av de 31 
svårt skadade var 10 fotgängare och 21 cyklister. Under perioden 2000–2002 har 
ingen dödats i trafikolycka på det kommunala nätet i Växjö kommun. Målet för 
trafikarbetet inom kommunen är att skapa en hög trafiksäkerhet och tillgänglighet 
för alla trafikanter. Föräldrars och barns såväl upplevda som verkliga trygghet i 
bostadsområden ska förbättras. Övriga delar av trafiksäkerhetsproblemet måste 
bearbetas med andra åtgärder som kvalitetssäkring av transporter, förbättring av 
drift och underhåll, ökad hjälmanvändning bland cyklister, och genom 
information/beteendepåverkan. En översyn av gatubelysningens kvalitet görs på 
de platser där konflikt uppstår mellan bilister och oskyddade trafikanter och 
förbättras där eventuella brister upptäcks. 

Trafiksäkerhetsarbetet ska beaktas i samband med såväl ombyggnationer som 
nybyggnationer. Olycksstatistiken utvärderas kontinuerligt och utifrån detta 
genomförs de förändringar som anses rimliga för att förbättra trafiksäkerheten. 
Avsikten är att trafiknäten ska främja anspråken på trafiksäkerhet, trygghet, låga 
bullernivåer och god luftkvalitet. Olika trafikanters behov av tillgänglighet och 
framkomlighet ska i möjligaste mån tillgodoses. Såväl stora som små projekt 
diskuteras med det övergripande syftet att öka stadens attraktivitet och göra 
stadens gator mer trivsamma och estetiskt tilltalande, samtidigt som en hög 
trafiksäkerhet eftersträvas. Dessutom krävs hög framkomlighet i huvudvägnätet.  

3.9.2 Planeringsprocessen 
Trafiknätsanalys för gatunätet i Växjö har genomförts och blev godkänd 
2002-06-18 av Tekniska nämnden. Denna är grunden för arbetet och ger den 
övergripande filosofin för arbetet med trafikfrågor. Trafiknätsanalysen ska 
beskriva hur trafiknäten i staden kan utformas för att bättre klara sina respektive 
uppgifter. Trafiknätsanalysen riktar sig främst till kommunens beslutsfattare, 
trafikplanerare och samhällsplanerare samt till de handläggare inom kommunen 
som har ansvar för trafik- och samhällsplanering och drift- och underhåll av 
gatunätet.

Analysen visar att det är fullt möjligt att införa 30-zoner i samtliga 
bostadsområden utan att den totala framkomligheten minskar avseende restid. Vid 
en bilresa genom staden på drygt 15 minuter är ökningen av restiden nästan 
obefintlig. Vid införande av 30-zoner i vissa områden måste den totala effekten 
för kollektivtrafiken analyseras. Analysen visar att med dagens utbredning av 
Växjö stad är attraktiviteten och tillgängligheten god. Med bil nås alla områden 
inom 20 minuter och ca 90 % av resorna klaras med bil på ca 12 minuter. Alla 
arbetsområden i centrum nås på 10 minuter. 

I Växjö inträffar ca 200 polisrapporterade olyckor per år på det kommunala 
gatunätet och målsättningen är att minska olyckorna med 30 % fram till 2007. 
Gupp anses vara det effektivaste sättet att få ner hastigheten samtidigt som 
åtgärden kan vålla vissa problem med avseende på drift och underhåll. Utanför de 
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tre stadsdelarna, Öster, Söder och Väster, där 30-zoner har införts finns ytterligare 
några gator där gällande hastighet är 30 km/h. På gågator är det tillåtet att köra 
tung trafik (varubilar) fram till klockan 11.00. I samband med att hastighets-
dämpande åtgärder installeras genomförs mätningar av hastighet och trafikvolym 
före och efter åtgärdernas införande.

Det finns en stående budget för mindre åtgärder medan större åtgärder kräver 
speciella äskanden. Övergripande åtgärder ska tas upp till diskussion i kommun-
styrelsen, men det är tekniska nämnden som beslutar. Mellan representanter för 
trafik- respektive stadsplaneringsavdelningen i den kommunala förvaltningen är 
det ett intimt samarbete.  

I Växjö har man anlagt 28 cirkulationsplatser och staden är allmänt känd som 
en rondellstad. Cirkulationsplatser anses vara en bra avvägning mellan farthinder 
och bra framkomlighet. Växjö har ca 15 mil cykelbanor och det är i huvudsak 
arbetsresor på cykel som genomförs i cykelnätet. 

3.9.3 Konsekvenser för kollektivtrafik och hastighet 
Konfliktpunkter i huvudgatunätet drabbar kollektivtrafiken. Framkomligheten är 
en frågeställning som berör den tunga trafiken, kollektivtrafiken och räddnings-
tjänsten. Gupp på utryckningsvägar kan vara problematiskt. För ambulans-
transporter, och i viss mån även för färdtjänsten, kan gupp vara problematiska ur 
komfortsynpunkt. För att få en bild av hur en hastighetssänkning till 30 km/h 
skulle påverka kollektivtrafikens framkomlighet gjordes en ”efterföljning” av en 
buss på stadslinje 2. Denna linjesträckning är 9 300 meter lång och har en restid 
enligt tidtabell på 30 minuter. Antalet hållplaster är 32 och den buss som mättes 
hade avgångstid från bussterminalen kl. 7.45. 

”Efterföljningen” gjordes så att en person åkte bussen och antecknade antalet 
hållplatsstopp, hur många som gick av och på och hur länge bussen stod stilla. En 
person körde bakom bussen med bil och klockade bussens totala restid. Direkt 
därefter (kl. 8.15) kördes linjens sträckning med bil och lika långa stopp gjordes 
vid hållplatser som bussen gjort. Skillnaden var att bilen kördes som om 
hastighetsbegränsningen 30 km/h gällde. Linjens sträckning går via gator med 
flera korsningar, cirkulationsplatser m.m., vilket gör att bussen inte hinner 
accelerera till 50 km/h mellan särskilt många hållplatser. Bussens totala restid vid 
hastighetsbegränsningen 50 km/h var 28,04 minuter och antalet stopp vid 
hållplatser var 17 st. Bilens totala restid med ”bussimulering” vid hastighets-
begränsningen 30 km/h med samma antal stopp var 32,50 minuter. Tidsskillnaden 
mellan 50 km/h och 30 km/h blev knappt 5 minuter. 

En efterföljande studie gjordes med syfte att undersöka den teoretiska förlorade 
tiden som uppstår om hastighetsgränsen sänks från 50 km/h till 30 km/h i Växjös 
bostadsområden. Undersökningen gjordes även med hjälp av GIS och samma 
nyckelkodsområden användes. I dagens situation med en hastighetsbegränsning 
på 50 km/h i de flesta bostadsområdena, motsvarar detta en faktisk medelhastighet 
på 26,6 km/h på de lokala gatorna och 46,6 km/h på huvudgatorna i 
bostadsområdena. Om den teoretiska hastighetsbegränsningen på (nästan) alla 
bostadsgator sätts till 30 km/h motsvarar detta en medelhastighet på 20,2 km/h. 

Statistiken visar att skillnaden är mycket liten mellan att ha en hastighets-
begränsning på 50 km/h och 30 km/h i bostadsområden. Vid bilresor på drygt 
15 minuter är förändringen nästan obefintlig. Tittar man på restiden från varje 
enskilt område till andra områden visar det sig att största tidsskillnaden inte är 
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längre än 1,5 minuter. Den genomsnittliga resan skiljer sig inte mer än en minut 
vid införandet av hastighetsbegränsning till 30 km/h.  

3.9.4 Hastighetssäkring vid skolor 
Inventering av trafiksäkerhetssituationen vid samtliga skolor och förskolor i 
Växjö har genomförts tidigare och åtgärder är vidtagna. Hastighetsbegränsningen 
30 km/h infördes i ett första steg vid sju skolor varav tre var förskolor. Gupp och 
busskuddar förekommer som fysiska åtgärder utanför skolor. Farthinder i form av 
vägkuddar byggdes vid Ulriksbergsskolan och farthinder i form av gupp vid 
Lillestadsskolan. Avsmalning vid befintligt övergångsställe på Vingavägen har 
gjorts med tanke på barnen från Hovs skola som passerar här för att ha lektion vid 
Hovhagsskolan. Vid Bokelunds förskola har pollare satts upp på gång/cykelvägen 
för att hindra biltrafik. Inventeringen och genomförande av åtgärder i skolor och 
förskolor i ytterområden slutfördes 2001. Kommunen arbetar också aktivt med att 
förbättra säkerheten vid skolskjutsplatser.

I nästa fas infördes hastighetsbegränsningen 30 km/h dygnet runt alla dagar 
under året utanför alla skolor i Växjö stad. Detta beslut grundar sig på 
diskussioner med lärare, rektorer och föräldrar i kombination med de erfarenheter 
som inhämtats från Göteborg. Enligt dessa sker 70 % av alla trafikolyckor med 
barn som oskyddade trafikanter i närheten av skolor efter skoltid. Vid skolor 
utanför staden är det olika tidsangivelser beroende på kvällsaktivitetens längd och 
om skolgården även används som lekplats på fritiden.  

3.9.5 Nollvisionsprojekt på Öster, Söder och Väster 
I Växjös bostadsområden finns det en stark efterfrågan på 30-zoner och 
hastighetsdämpande åtgärder, trots att det statistiskt sett inträffar väldigt få 
olyckor. 30-zoner har införts i tre äldre bostadsområden, Öster, Söder och Väster. 
Projekten föregicks av att åtgärder genomfördes i området Öster (ca 3 000 
boende) i form av ett pilotprojekt. Efter beslut i tekniska nämnden och i 
samverkan med Vägverket startade trafiksäkerhetsprojektet ”Nollvision på Öster” 
den 1 november 1999. Detta medförde att kommunen hade opinionsmässigt stöd 
för de planerade åtgärder som genomfördes i ett senare skede. Genomfartstrafiken 
på Öster minskade med ca 20 % efter det att åtgärderna hade införts. 

Vintern 1998 lämnade Östergårdsskolans Hem- och Skolaförening in en 
skrivelse till Växjö kommuns tekniska nämnd angående trafiksituationen i 
stadsdelen Öster. Även Östers stadsdelsförening inkom med en skrivelse, där man 
stödde Hem- och Skolaföreningens krav. Dessa skrivelser utgjorde upptakten till 
”Nollvision på Öster”. Projektets syfte var att öka trafiksäkerheten i området 
genom att förmå alla bilister som färdas i stadsdelen att köra högst 30 km/h. Detta 
skulle åstadkommas genom att med stadsdelsmiljöanpassade och trafiksäkerhets-
höjande åtgärder skapa en trygg och säker miljö, och ge framförallt barnen ökad 
rörelsefrihet och utveckling i sin närmiljö utan alltför stora trafikbarriärer.  

Kommunen hade även samråd med representanter för räddningstjänsten och 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens representanter anser att det är svårigheter 
med att klarar tidtabellen om 30-zoner införs. Införandet av 30-zoner skulle för 
kollektivtrafikens del medföra behov av ytterligare 1 buss vilket skulle kosta ca 
1 miljon kr. En kompromisslösning gjordes och hastighetsgränsen 50 km/h 
behölls på delar av de aktuella gatuavsnitten. 
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Projektet ”Nollvision på Öster” bedrevs i samarbete med Vägverket. 
Problembilden för trafiksäkerheten på Öster kan beskrivas med några 
karaktäristika för området: 

¶ Öster bebos av ca 3 000 personer och under de senaste åren har allt fler 
barnfamiljer flyttat in  

¶ Stadsdelen består dels av villabebyggelse dels av flerfamiljshus. Gatunätet 
består dels av smala gator utan gångbanor och dels av breda gator som 
inbjuder till höga hastigheter 

¶ Till skolan tar sig varje dag ca 300 barn. Det finns ett fåtal separerade 
gång- och cykelvägar, vilket innebär att oskyddade trafikanter uppehåller 
sig på samtliga gator 

¶ En genomgång av polisrapporterade olyckor för samtliga gator på Öster 
under en femårsperiod, 1994–1998, visar att 44 olyckor har inträffat varav 
17 med oskyddade trafikanter 

¶ Riskanalyser som genomförts avseende olycksrisker för cyklister i Växjös 
olika stadsdelar, visar att Öster har näst högsta risktal av alla.

En utvärdering har nu gjorts och av den framgår att projektet slagit väl ut. De 
boende i stadsdelen upplever att de fått en lugnare och tryggare trafikmiljö. I den 
enkät som skickats ut till 193 slumpvis utvalda Österbor, svarar 95 % av 
småbarnsföräldrarna att de tycker att hastighetssänkningen till 30 km/h är bra. Av 
samtliga tillfrågade uppger 72 % att de ser projektet som viktigt. Nämnas kan att 
enkäten besvarades av 152 personer eller 79 % av de tillfrågade vilket är en hög 
svarsfrekvens. Vid en betygssättning av de fysiska åtgärder som utfördes inom 
området fick gupp det sämsta betyget. Samtidigt anser en stor del av de tillfrågade 
att just gupp är den bästa åtgärden för att få en hastighetssänkning i stadsdelen.

På de gator där både för- och eftermätningar utförts, har en hastighetssänkning 
med i snitt 5 % registrerats mellan mättillfällena. På en gata där fysiska åtgärder 
har utförts har hastigheten sänkt med 20 %. Noteras kan att antalet fordon på de 
tio uppmätta gatorna har minskat med drygt 30 % mellan mättillfällena.  

Kostnaden för projektets genomförande var 1 350 000 kr, varav fysiska 
åtgärder svarade för ca 900 000 kr. Statsbidrag med 50 % har utgått. Växjö har 
belönats med Guldtriangeln för Österprojektet. 

Trafiksäkerhetsprojektet i bostadsområdet Söder genomfördes utifrån de 
erfarenheter som vanns i projektet i bostadsområdet Öster. Åtgärderna inom 
område Söder blev klara i juni 2002. Inledningsvis hölls allmänna möten, där det 
var stor uppslutning, och ett allmänt önskemål om att införa 30-zon i området 
framfördes av de boende.  

Av Söders 2 700 invånare är 400 barn och av dessa är 200 skolbarn som varje 
dag rör sig i trafikmiljön på väg till skolan eller andra aktiviteter. Under perioden 
1996–2000 har 45 polisrapporterade olyckor inträffat varav 12 med oskyddade 
trafikanter. Flest olyckor rapporterades i korsningen Södra Ringvägen–Södra 
Järnvägsgatan. Hastighetsmätningar visade en medelhastighet mellan 30 och 
44 km/h i området, men även hastigheter över 70 km/h uppmättes.  

För att förbättra trafikmiljön på Söder genomfördes ett förnyelseprojekt med en 
budget på 800 000 kronor. Statsbidrag har utgått med 360 000 kronor. Ett 
gemensamt åtgärdspaket arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av 
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representanter från boende på Söder, föräldraföreningen, Länstrafiken, 
Landstinget, NTF, polisen och kommunen. 

Hastighetsbegränsning till 30 km/h infördes på hela Söder, undantaget Södra 
Järnvägsgatan. Vidare byggdes avsmalningar av Södra Järnvägsgatan vid 
Smålands museum och av Värendsgatan vid Strandbjörket. Farthinder i form av 
s.k. ”linser” i korsningarna installerades, och i form av vägkuddar på 
Telestadsgatan och Värendsgatan, anpassade till busstrafiken. Bäcklövsgatan 
stängdes av på försök under ett år för att leda trafiken till Södra Järnvägsgatan. 
Gång- och cykelväg byggdes under hösten 2002 på Södra järnvägsgatans båda 
sidor, samtidigt som parkeringsplatser anlades på Wennerbergsgatans västra sida. 

Från ett antal boende inom stadsdelen Väster har via skrivelser och 
telefonsamtal framförts önskemål om åtgärder för att bl.a. minska hastigheten och 
genomfartstrafiken. Inom stadsdelen Väster bor knappt 4 000 personer varav 
ca 11 % är i åldern 0–12 år. Bebyggelsen består i huvudsak av enfamiljshus i 
kombination med ett flerbostadshus. Gatunätet i området är av varierande karaktär 
med dels relativt smala gator utan gångbanor och dels mycket breda gator där den 
senare varianten inbjuder till höga hastigheter. I tre gatukorsningar har fysiska 
hinder i form av ”linser” anlagts.

De hastighetsmätningar som genomförts visar på medelhastigheter mellan  
35–42 km/h. I vissa fall har hastigheter över 70 km/h uppmätts. Trafikmängden i 
området varierar kraftigt och på det större gatorna ligger trafikmängden mellan 
ca 2 300 och 4 700 fordon/dygn. På det mindre gatorna är det frågan om ca  
150–800 fordon/dygn. Inom stadsdelen har det under femårperioden 1997–2001 
inträffat 20 trafikolyckor varav 3 med oskyddade trafikanter.  

Mot bakgrund av önskemålen från de boende inom stadsdelen Väster kommer 
tekniska förvaltningen, enligt beslut i tekniska nämnden, att göra en trafik-
utredning i syfte att förbättra trafiksäkerheten i området. 

Ett annat aktuellt projekt är ombyggnaden av Fagrabäcksvägen. Utmed 
Fagrabäcksvägen ligger Katedralskolan och en bit därifrån Östergårdsskolan.
Detta innebär att framförallt gymnasieelever, men även låg- och mellanstadie-
elever, måste korsa Fagrabäcksvägen.  

Trafikvolymen var ca 7 000 fordon/dygn och hastigheten var hög. Säkerheten 
för de barn och ungdomar som korsade gatan för att komma till sina skolor var 
oacceptabelt låg och något behövde göras. Kommunens strategi var att i ett 
demonstrationsprojekt tillsammans med Vägverket region Sydöst, ta fram 
åtgärder på infartsgatan Fagrabäcksvägen som kan accepteras av alla 
trafikantkategorier. Kommunen strävade efter att hastighetssäkra gatan utan att 
behöva använda väggupp. Fyra arkitektföretag lämnade in förslag till ny 
utformning av Fagrabäcksvägen. För att få synpunkter och förankring hos 
trafikanterna fördes en dialog med bl.a. elever från berörda skolor och 
representanter för yrkesförare. Medel för projektets genomförande söktes från 
skyltfonden med 290 000 kr samt från Vägverket region Sydöst med 300 000 kr 
för de fysiska åtgärderna.

I oktober 2001 tog Växjö kommun initiativ till en informationskampanj i 
samarbete med kommunerna i Alvesta och Ljungby. Syftet med kampanjen som 
gick under namnet ”Ögonkontakt sökes i trafiken” var att förändra trafikbeteendet 
och därigenom minska antalet olyckor. Informationsmaterial spreds bl.a. via 
annonser i lokalpress och radio, direktutskick och exponering på publika platser.

En utvärdering genomfördes under januari 2002 där 300 slumpmässigt utvalda 
Växjöbor svarade på en enkät. Resultatet visad att många var positivt inställda till 
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kampanjen och ca 80 % ansåg att trafikbeteendet kan ändras genom den här typen 
av kampanjer.  

3.10 Örebro 
3.10.1 Hastighetsdämpning utan nätanalys 
Trafiksäkerhetsåtgärder prioriteras politiskt i Örebro och ca 3–5 miljoner kronor 
per år läggs på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Järnvägen, genom stadens 
centrala delar, och ån som flyter genom Örebro delar staden på ett sätt som inte är 
helt lätt att hantera ur ett trafikplaneringsperspektiv.

Mellan de 14 kommundelar som finns i Örebro sker ett intimt samarbete i bl.a. 
frågor som berör hastighetsdämpande åtgärder. Beslut om hastighetsdämpande 
åtgärder tas i tekniska nämnden, men föregås av förslag från tekniska 
förvaltningen. I de flesta fall följer tekniska nämnden förslagen från tekniska 
förvaltningen. Stadsbyggnadskompetens är till viss del inblandad i utformningen 
av åtgärder, men stadsbyggnadsenheten har egen kompetens inom trafikområdet. 
Med några få undantag gäller att de hastighetsdämpande åtgärder som genomförs 
inte kräver någon planändring. Cykeltrafiken i de centrala delarna av Örebro 
utvecklas genom att anlägga fler och bättre cykelbanor. Utanför tätorten 
genomförs cykelrelaterade förbättringar i samarbete med Vägverket.  

Någon trafiknätsanalys har inte genomförts i Örebro, utan det arbete som 
bedrivs med avseende på hastighetsdämpande åtgärder bygger i huvudsak på den 
erfarenhet som trafikplanerarna har. Åtgärdsförslag initieras även av de boende i 
olika bostadsområden. Under de senaste 15 åren har därför ett antal förslag 
inkommit som sammanställts i form av en ”önskelista” från allmänheten. 
Förslagen har stämts av mot tillgänglig olycksstatistik och detta ligger sedan till 
grund för prioritering av föreslagna åtgärder i förhållande till den budget som 
finns för hastighetsdämpande åtgärder. Den statistik som ligger till grund för 
prioriteringen är i första hand polisrapporterade olyckor, även om uppfattningen 
är att denna statistik inte är heltäckande. Ett antal 30-sträckor har genomförts 
utifrån allmänhetens påtryckningar och i vissa fall har åtgärderna initierats av 
politiker.

Det finns områden där de boende själva har finansierat åtgärder. Detta på grund 
av att om kommunen skulle finansiera åtgärden hade den blivit utförd långt fram i 
tiden. På större gator och leder där trafikflödet är i storleksordningen 20 000–
25 000 fordon per dygn görs inga direkta hastighetsdämpande åtgärder. 

I de centrala delarna av Örebro är gällande hastighetsgräns 50 km/h men i 
praktiken är det svårt att köra fortare än 30 km/h eftersom det är mycket trafik och 
korta kvarter. Stadens uppbyggnad har betydelse för vilken hastighet som är 
möjlig att hålla. Polisen har lagt ett förslag på att förbjuda allmän trafik i de 
centrala delarna av Örebro eftersom man ville få bort den otillåtna taxitrafiken 
(svarttaxi). Detta har dock inte tekniska förvaltningen kunnat ställa upp på 
eftersom de anser att taxitrafiken regleras via yrkestrafikförordningen. Att man 
skulle tillgripa kommunens trafikförordning för att få stopp på den otillåtna 
taxitrafiken ansågs inte vara någon framkomlig väg. 
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3.10.2 Signalreglering och kollektivtrafik 
Det samordnade trafiksignalsystemet i Örebro är utformat med hänsyn till miljö- 
och framkomlighetsaspekter. Samordningen i form av ”grön våg” innebär att 
antalet start- och stopptillfällen vid trafikljusen reduceras vilket i sin tur innebär 
minskade avgasutsläpp. Ett problem med det samordnade trafiksignalsystemet är 
att åtgärder utanför detta system kan vara svåra att införa eftersom det påverkar 
den totala samordningseffekten i trafiksignalsystemet. Detta faktum är en 
anledning till att det inte är någon signalprioritering för kollektivtrafiken. I 
samband med byggandet av nytt resecentrum infördes dock signalprioritering för 
busstrafiken i anslutning till centrat eftersom det var ett politiskt krav.  

I samband med Zebra-projektet har en del övergångsställen tagits bort. Vid 
dessa har bl.a. staket satts upp för att på så sätt styra gångtrafikanterna till 
befintliga, signalreglerade, övergångsställen. För två år sedan startade ett projekt i 
samarbete med några skolor i syfte att kartlägga barnens skolvägar och fastställa 
vilka brister som finns på de aktuella skolvägarna. Projektet genomförs i nära 
samarbete med skolpersonal, skolbarnen och föräldrar. 

Vägkuddar på Hagagatan byggdes på en försökssträcka i samband med ett 
utvecklingsprojekt som drevs av Lunds tekniska högskola. Trafikflödesmätningar 
gjordes på denna sträcka innan vägkuddar anlades. Anledningen till att denna gata 
valdes som försökssträcka vara att många ungdomar från de västra stadsdelarna 
korsar Hagagatan på väg till Gustavsviksområdet. Utformningen av kuddarna 
mötte kritik från busstrafiken och med anledning av detta har Örebro kommun 
tagit fram en egen modell av vägkuddar som innebär att bilar inte kan grensla 
kuddarna, vilket däremot bussarna kan. Vägkudden kan spikas fast direkt på 
befintlig gata och utslätning görs med speciella kuddelement som också spikas 
direkt i gatan. 
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4 Lugna gatan och den kommunala praktiken – 
en jämförelse 

4.1 Inledning 
Syftet med detta avsnitt är att jämföra den planeringsprocess som återfinns i 
handboken Lugna gatan, och som beskrivs i kapitel tre, med den verksamhet som 
de utvalda kommunerna bedriver och som beskrivs i föregående kapitel. Vi 
kommer i detta avsnitt att genomföra en tolkning av den kommunala 
trafikplaneringen och kontrastera den kommunala praktiken mot delar av den 
planeringsprocess som återfinns i Lugna gatan. Materialet medger ett första steg i 
den riktningen. Ett utförligare material med mer djup och bredare täckning har 
förutsättningar att också fördjupa och bredda den tolkning/analys som inleds med 
diskussionen nedan. Vi kommer också att i detta avsnitt, och även i nästa kapitel, 
att ge ett visst utrymme åt de kritiska och förändringsinriktade kommentarer från 
trafikplanerare som har förekommit vid intervjutillfällena. 

4.2 Den allmänna bilden 
Handboken Lugna gatan har en stor inverkan på hur trafikplaneringen bedrivs i 
Sveriges kommuner. Inom en snar framtid kommer ca 250 kommuner att ha 
genomfört nätanalyser enligt Lugna gatans riktlinjer (Vägverket, 2003). Men som 
framgår av diskussionen i föregående kapitel finns det trots detta skillnader 
mellan de olika kommunerna vad gäller arbetsformer och i viss utsträckning 
ambitionsnivåer inom trafikplaneringen. Några kommuner har sedan en längre tid 
tillbaka valt att lägga mycket resurser på att förbättra trafiksäkerheten i det lokala 
gatunätet, och trafiksäkerhet, ”cykelstad”, ”bilfritt centrum”, etc. har blivit en 
viktig profilfråga för kommunen som också används i den externa marknads-
föringen för att öka stadens attraktivitet, och kunna attrahera både boende och 
verksamheter. I dessa städer finns sedan tidigare framtagna och antagna 
trafiksäkerhetsprogram eller motsvarande dokument, med bred förankring, som 
redan i stor utsträckning fungerar som riktmärke för förnyelsen av gatunätet och 
det lokala transportsystemet. I dessa städer bekräftar den planeringsprocess som 
Lugna gatan! anvisar en redan pågående process och förstärker därmed den 
inriktning som kommunen har valt. Det är också tydligt att olika demonstrations-
projekt, med statlig delfinansiering, är mer vanligt förekommande i städer där 
trafiksäkerhetsarbetet och ”nollvisionstänkandet” redan är prioriterat och 
utvecklat.

I andra kommuner är trafiksäkerhetsarbetet mer utpräglat projektinriktat och 
förändringar/förnyelse genomförs ”problem för problem” där det kan vara flera, 
delvis varierande faktorer, som avgör prioriteringen mellan olika förnyelseprojekt. 
Detta innebär att processen blir förhållandevis kortsiktig och i viss mån 
svårförutsägbar för alla inblandade aktörer, inte minst för de som direkt påverkas 
av trafikmiljöer som upplevs som otrygga. Olika åtgärder som inte genomförs och 
presenteras som delar av ett sammanhållet åtgärdsprogram med en tydlig 
målsättning, kan mötas av en bristande förståelse av dem som ska använda 
kommunens vägtransportsystem. I dessa städer är därför skillnaden mellan den 
mer formaliserade och täckande planeringsprocess som beskrivs i Lugna gatan 
och den faktiska verksamheten mer påtaglig.  
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Detta innebär att kommunen får större svårigheter med att förändra 
trafikplaneringen enligt de riktlinjer som anges i Lugna gatan och att intresset för 
att göra detta kanske är mindre, än vad som är fallet för kommunerna i den först 
nämnda kategorin. Detta kan också medföra att initiativ i form av t.ex. statlig 
delfinansiering för att stimulera genomförandet av ett eller flera planeringssteg 
enligt Lugna gatan, kan ge upphov till planeringsdokument och planeringsmoment 
som är svåra att integrera med den mer reguljära kommunala planerings-
verksamheten. 

4.3 Målsättning 
I Lugna gatan utgår målsättningarna för stadens blandtrafikgator från de akuta 
problem som finns i dagsläget, i första hand vad gäller trafiksäkerheten, men 
också mer allmänna problem med attraktivitet och utformning. Det är dessa 
problem som förutsätts initiera planeringsprocessen och därför också utgör det 
första planeringssteget. Enligt handboken rör det sig om akuta problem som kan 
hänföras till avgränsade avsnitt av gatunätet i form av en viss sträckning eller 
inom ett visst geografiskt område, t.ex. en stadsdel eller ett bostadsområde. 
Planeringssteget bör också innehålla en breddad problembeskrivning och en första 
formulering av riktningen för förnyelseprojektet eller -projekten. Detta innebär 
även att de första ansatserna till mål bör anges, men i generella termer och utan 
preciserade kvantifieringar. 

Målen ska sedan utvecklas, kvantifieras och förankras parallellt med att 
processen drivs framåt genom att de andra planeringsstegen genomförs. Avsikten 
är att formuleringen av målsättningen ska bli en fortgående process som löper 
parallellt med planeringen i övrigt. 

Av detta framgår att handbokens beskrivning av det första planeringssteget, 
målsättningsfasen, överensstämmer väl med hur olika projekt initieras i den 
kommunala trafikplaneringen. Det rör sig om mer eller mindre akuta problem, i 
första hand vad gäller kvalitetsanspråket säkerhet och trygghet, på projekt-
/objektnivå. Av materialet framgår att det i huvudsak rör sig om två olika kanaler 
för hur projekt initieras. Den första gäller de förnyelseåtgärder som initieras av 
kommunen. Åtgärderna rör förbättringar av trafiksäkerheten vid olika kommunala 
institutioner som skolor och daghem, där många oskyddade trafikanter, i första 
hand barn, exponeras för säkerhetsrisker. Här kan också de åtgärder som 
genomförs för att förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter vid kollektiv-
trafikens hållplatser inordnas.

Alla kommuner arbetar också aktivt med att förbättra trafiksäkerheten i 
tätorternas centrala delar. Detta beror på att de stora flödena av oskyddade 
trafikanter är koncentrerade till de centrala delarna, där det också kan finnas 
tydliga punkter med framkomlighetsproblem för biltrafiken, vilket sammantaget 
ledet till konflikter, hög riskexponering och olyckor.

En annan viktig anledning till att förnyelseprojekt genomförs i centrum är att 
åtgärderna också har goda förutsättningar att förbättra nivån för kvalitetsanspråket 
estetik och gestaltning. Utökade restriktioner för biltrafik i innerstäder har varit ett 
viktigt konkurrensmedel för att bevara innerstädernas allmänna konkurrenskraft i 
flera decennier. Gågator, bilfria torg och hastighetsdämpande åtgärder har använts 
för att skapa attraktivare stadsmiljöer att vistas i. Detta har inneburit att 
omsättningen i detaljhandeln och andra innerstadsbaserade ekonomiska verksam-
heter har ökat. Butiksutbudet har graderats upp i den meningen att butiker som 
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kan ta ut högre marginaler har ersatt butiker med lägre marginaler. Butiker med 
högre marginaler har en bättre förmåga att betala högre hyror och avkastningen på 
investeringar i fastighetskapital i innerstäder har ökat.  

I dag kan en tydlig trend registreras där det är fastighetsägare och andra 
grupper med liknande ekonomiska intressen som driver på införandet av 
ytterligare åtgärder för att reducera biltrafiken och öka stadsmiljöns attraktivitet i 
innerstäder. Av allt att döma kan vi förvänta oss att styrkan i denna trend kommer 
att växa pga. de ekonomiska fördelar som kan utvinnas om innerstäderna förnyas. 
De förhållandevis resursstarka intressen som gynnas av en sådan omvandling är i 
många fall beredda att delfinansiera förnyelseprojekten. 

Den andra kanalen för initiering av förnyelseprojekt med hastighetsdämpande 
åtgärder är boende i bostadsområden som efterfrågar förändringar av trafik och 
gator i de egna bostadsområdena. Som framgår av det föregående kapitlet är detta 
en omfattande företeelse i samtliga kommuner som finns representerade i 
undersökningen. Det finns en stark efterfrågan på hastighetsdämpande åtgärder i 
många svenska bostadsområden. Detta bekräftas av undersökningsmaterialet, men 
också av tidigare forskning och den tilltagande massmediala rapporteringen. 

Vad som också framgår av beskrivningen är att denna efterfrågan hanteras 
olika mellan kommunerna. Samtliga kommuner arbetar med att införa 30-zoner i 
bostadsområden, även om omfattningen av detta också varierar. Men skyltning 
räcker inte som isolerad åtgärd för att begränsa hastigheten utan fysiska 
konstruktioner krävs för en effektiv hastighetssäkring, och det är i detta skede som 
problemen uppstår.  

Om kommunen väljer att betona anspråket ”trafiksäkerhet” på bekostnad av 
”trygghet” kan en restriktiv hållning gentemot de boendes krav bli resultatet. 
Detta beror på att den statistiska risken för att en olycka ska inträffa kan vara 
försvinnande liten, trots att många av de boende upplever trafikmiljön som ytterst 
otrygg. En viktig anledning till att denna otrygghet manifesteras i så många olika 
aktioner är att föräldrar upplever att trafikmiljön inte är utformad på ett sådant sätt 
att barnens säkerhet kan garanteras. Om kriterier som uppmätt hastighet och 
trafikflöden används för att bedöma relevansen av att införa hastighetsdämpande 
åtgärder och kommunen utgår från detta, är risken uppenbar att de boende inte 
accepterar kommunens bedömning. Detta utesluter givetvis inte, vilket beskriv-
ningen ovan visar, att hastighetsdämpande åtgärder med fysisk hastighetssäkring i 
bostadsområden, i många fall kan motiveras med utgångspunkt från strikt 
trafiksäkerhetsmässiga kriterier. 

Men mot en sådan snävare tillämpning av kvalitetsanspråket kan hävdas att 
Lugna gatan (och nollvisionens nyckeldokument) utgår från en bredare syn på 
begreppet trafiksäkerhet och också tar stor hänsyn till den upplevda tryggheten: 

  ”Risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken bör fortlöpande minskas 
mot noll. De som går eller cyklar inom staden bör inte hindras eller störas av 
biltrafiken så att deras livskvalitet begränsas i avsevärd grad. Särskilt gäller att 
barn, äldre och funktionshindrade bör kunna förflytta sig tryggt och säkert mellan 
bostaden och sina vanligaste målpunkter.” (Lugna gatan sid. 20.) 

Formuleringarna om ”hindras eller störas” och ”livskvalitet begränsas” innebär 
att den upplevda tryggheten i relation till trafiksituationen, bör ges samma vikt 
som den mer snävt definierade statistiska olycksrisken. Flera av kommunerna i 
materialet väljer också att tillmötesgå denna efterfrågan. Ett sätt att göra detta är 
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att använda sig av blomlådor som kan vara både billiga, effektiva och vackra, i 
väntan på att områdets gator blir aktuella för mer långsiktiga åtgärder. Av 
beskrivningen framgår att blomlådor förmodligen är en av de allra vanligaste 
hastighetsdämpande konstruktionerna i svenska bostadsområden. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många planerare i kommunerna 
efterlyser en tydligare målbild och ett helhetsperspektiv för den lokala 
trafikplaneringen. Projektfokuseringen och ”steg för steg”-ansatser skapar 
osäkerhet både för dem som ska planera trafiken och de som ska använda 
transportsystemet. Många kommuner saknar en genomarbetad transportstrategi 
som är integrerad med kommunernas övriga planering. Det saknas därför en 
politisk vision, och därmed ett politiskt ansvar, för hur den framtida trafikmiljön 
ska utformas. I det här fallet räcker det inte heller att följa Lugna gatans riktlinjer 
som till stora delar utgår från faktiska säkerhets- och framkomlighetsproblem i 
punkter, utmed sträckor och i områden. För att balansera det följande 
planeringssteget, nätanalysen, och även kunna använda och utnyttja detta fullt ut, 
krävs en mer djupgående fas med formulering av målsättning och inriktning. 

4.4 Trafiknätsanalys 
Det går att hävda att trafiknätsanalysen är det planeringssteg som väger tyngst i 
Lugna gatan. Ett tecken på detta är att drygt 40 % av texten i handbokens 
huvuddel, dvs. exklusive bilagor och inledning, utgörs av en beskrivning av hur 
nätanalysen bör genomföras. Planeringssteget är omfattande och processen har 
kommit olika långt i de kommuner som ingår i undersökningen. Vissa kommuner 
har genomfört analysen och antagit den i politisk mening, andra har genomfört 
den, men inte antagit den, i ett par kommuner pågår arbetet med nätanalysen och 
någon kommun har valt att tillsvidare inte påbörja arbetet med någon nätanalys 
överhuvudtaget. Som framgår av beskrivningen har kommunernas arbete med 
nätanalysen delfinansierats av Vägverket, vilket har påverkat kommunernas 
vilja/intresse av att genomföra planeringssteget. Dessa förhållanden gör att det 
fortfarande är för tidigt att bedöma konsekvenserna av nätanalysen för den 
kommunala trafikplaneringen. 

Detta gör att den samlade bilden av hur kommunerna väljer att använda 
nätanalysen i den fortsatta trafikplaneringen blir något oklar, och att detta är en 
process under utveckling som kan komma att förändras. Det går också att i 
materialet hitta exempel på olika varianter av hur nätanalysen kan användas, 
vilket kan bero på att kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att 
förändra trafikplaneringen i den riktning som anges av Lugna gatan.  

Vissa kommuner har antagit nätanalysen och uttalar en tydlig ambition att 
använda nätanalysen som styrande dokument för den fortsatta åtgärds-
implementeringen. I andra kommuner är nätanalysen klar på tjänstemannanivå, 
men har inte antagits av den politiskt ansvariga nämnden. Nätanalysen används 
inte, än så länge, som direkt styrande för vilka faktiska åtgärder som genomförs. 
Möjligheten, eller risken, finns att kommuner väljer att inte låta nätanalysen bli ett 
alltför styrande dokument utan håller fast vid den tidigare gällande ”projekt för 
projekt” processen med bibehållande av den flexibilitet som detta möjliggör. I de 
kommuner där arbetet med nätanalysen inte har påbörjats och inte heller planeras 
att påbörjas, har den faktiska planeringsprocessen inte påverkats av Lugna gatan, 
vilket i princip inte utesluter att kommunen kan prioritera trafiksäkerhetshöjande
åtgärder högt. 
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4.4.1 Boråsmodellen   
När en jämförelse görs av kommunernas nätanalyser med handbokens beskrivning 
måste ett viktigt förhållande beaktas. I flera kommuner hänvisas till den s.k. 
Borås-modellen som är den nätanalys som upprättades för Borås kommun 1999, 
och som har den dubbla funktionen att dels utgöra ett lokalt planeringsdokument i 
Borås, dels fungera som ett demonstrationsexempel på hur Lugna gatan kan 
tillämpas i de delar som avser nätanalysen.  

Jämförs Lugna gatan med Boråsanalysen framkommer ett par viktiga 
skillnader. I Lugna gatan anges att nätanalysen ska utföras inom det nät som 
bildas av de befintliga blandtrafikgatorna inom förnyelseområdet. Övriga länkar 
bör kartläggas översiktligt för att klarlägga sammanhangen i näten och ge en 
helhetsbild. Med fokuseringen på det relevanta förnyelseområdet ges en förväntad 
koppling mellan nätanalysen och det första planeringssteget med målsättningar. 
En bredare nätanalys, som sträcker sig utanför det förnyelseområde och de akuta 
problem som ligger till grund för det första planeringssteget, innebär att det kan 
uppstå en obalans mellan de två planeringsstegen. Om nätanalysen genomförs för 
en hel tätort bör detta föregås och balanseras av en probleminventering och 
målsättningsfas som också behandlar samma geografiska område. 

I Boråsanalysen diskuteras dock inte detta utan nätanalysen gäller för Borås 
stad och andra tätorter inom kommunen, i ett helhetsperspektiv. Detta kan givetvis 
också tolkas som att det relevanta förnyelseområdet omfattar alla tätorter inom 
kommunen. Men i så fall kan hävdas att nätanalysen bör föregås av ett 
visionsarbete och uppställda målsättningar för samma område, se vidare 
diskussionen i nästa kapitel. 

Lugna gatan anger att ett viktigt resultat av nätanalysen är upprättandet av s.k. 
gatukoder, dvs. sammanställningar i tabellform av egenskaperna för fram-
komlighet och trafiksäkerhet för alla gator i förnyelseområdet, uppdelade på 
sträckor, korsningar och passager. I Boråsanalysen nås dock inte gatukodens 
detaljerade upplösningsgrad. Nätanalysen för Borås är därför något förenklad i 
jämförelse med de ursprungliga intentionerna i Lugna gatan. Analysen innehåller 
en kvalitetsbedömning av de nät som anges i handboken, med hjälp av 
färgkodning. Biltrafikens framkomlighetsanspråk beräknas med hjälp av 
mätningar av trafikflödet i olika delar av nätet.  

Analysens huvudresultat är de förslag till förändringar som presenteras. 
Förändringsförslagen inleds med en diskussion av hur de olika näten kan 
förändras genom nya dragningar för att kunna fungera bättre. Här ingår också 
några nya länkar som förutsätter att planerade investeringar också kommer till 
stånd, gäller bl.a. nya förbifarter vid mindre tätorter och ny tvärförbindelse sydöst 
om Borås stad.  

Nästa moment är att hastighetsklassificera det föreslagna bilnätet, med hänsyn 
till framkomlighet och säkerhet för samtliga trafikslag. Detta görs genom att ange 
högsta hastighet på sträcka och i punkt för hela huvudnätet för biltrafik. Därefter 
följer ett förslag på hur lokalgatunätet kan indelas i 30-områden i Borås tätort. 
Dessa två moment identifierar därmed var någonstans i kommunen som 
hastighetsdämpande åtgärder bör övervägas. Förutsatt att skyltning inte räcker 
måste de föreslagna hastigheterna säkras med fysiska konstruktioner. Hur detta 
ska genomföras, vilka åtgärder som bör användas etc., diskuteras inte. Detta är 
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helt i överensstämmelse med Lugna gatan som överlämnar detta moment till nästa 
planeringssteg, ”principförslag med konsekvensbeskrivning”. 

Boråsanalysen innehåller också förslag på hur cykelnätet kan förbättras genom 
nya länkar och en översiktlig kontroll av måluppfyllelsen, samt en översiktlig 
beräkning av de kostnader som förändringsförslagen förväntas medföra. Även om 
anspråken på säkerhet och framkomlighet dominerar analysen, vilket de också ska 
göra enligt Lugna gatan, görs en kontroll av bullernivåer och, i mer begränsad 
omfattning, luftkvaliteten. Analysen avslutas med en kort utbyggnadsordning som 
i tabellform anger prioritetsordning för förnyelsen av ett mindre antal av de mest 
angelägna projekten, uppdelade på 30-områden, säkerställande av 30 km/h i 
huvudnätet, nya länkar och förändring av gators funktion samt nya cykellänkar. 
Även detta är en viss skillnad mot Lugna gatan där utbyggnadsordningen beskrivs 
som det sista planeringssteg som handboken behandlar som bör föregås av 
”principförslag och konsekvensbeskrivning”. För förslag till förbättringar av 
kollektivtrafiken hänvisas till ett annat kommunalt dokument. 

4.5 Principförslag med konsekvensbeskrivning 
Syftet med detta planeringssteg är att ta över de problem/konflikter som har 
identifierats av nätanalysen och som inte med säkerhet kan lösas med hjälp av 
nätförändringar och hastighetsklassificering, utan kräver fysiska åtgärder i form 
av ombyggnader av gatorna i blandtrafiknätet. Planeringssteget ska påbörja 
processen att säkra den hastighetsklassificering och indelning i 30-områden som 
har framkommit i nätanalysen. Det andra viktiga syftet med planeringssteget är att 
se till att de övriga kvalitetsanspråk som ska beaktas, utöver de anspråk på 
framkomlighet och säkerhet som behandlas i nätanalysen, också kommer att 
påverka åtgärdernas utformning. Detta gäller för anspråken om orienterbarhet och 
tydlighet, estetik och gestaltning samt miljöskydd och kretsloppsanpassning. Även 
om vissa miljöaspekter behandlas redan i nätanalysen. 

I princip har ingen kommun i undersökningsmaterialet påbörjat detta 
planeringssteg. Beskrivningen i Lugna gatan anger en mycket ambitiös, och 
resurskrävande, insats om detta ska kunna genomföras enligt intentionerna. Om 
kommunens tätorter är någorlunda stora kommer nätanalysen att generera ett stort 
antal objekt som kan bli aktuella för förnyelseåtgärder i form av fysiska 
konstruktioner. I Boråsanalysen, som exempel, identifierades 100 stycken 30-
områden, 50 åtgärder i korsningar i huvudgatunätet och 70 åtgärder på sträckor 
inom huvudgatunätet. 

Detta gör att nätanalysens identifierade åtgärdspunkter kan komma att 
användas som en katalog eller lista av objekt i kommunen med punkter och 
sträckor som bör byggas om när beslut om detta tas och resurser avsätts. I detta 
fall kan planeringssteget ”principförslag med konsekvensbeskrivning” integreras 
med detaljutformningen i den konkreta projekteringen. Mycket tyder på att många 
kommuner avser att fortsätta processen enligt dessa linjer. En viktig punkt här är 
hur kommunen kommer att prioritera mellan de olika åtgärderna och hur mycket 
området som sådant kommer att prioriteras i den övergripande kommunala 
verksamheten. Nätanalyserna innehåller i regel en mer eller mindre precis 
prioritering av de olika förnyelseprojekten. Om en sådan finns innebär detta att 
även planeringssteget ”utbyggnadsordning” som återfinns i Lugna gatan delvis 
kan integreras med nätanalysen. 
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I mindre kommuner, med färre identifierade åtgärder i nätanalysen, är det 
enklare och mindre resurskrävande, att påbörja planeringssteget redan i samband 
med nätanalysen. Vissa kommuner väljer att i nätanalysen ange vilken typ av 
åtgärd som de avser att använda i de åtgärdsobjekt som har identifierats. Under 
förutsättning att en prioritetsordning även har antagits, kan resultaten från 
nätanalysen förhållandevis enkelt tas över av detaljutformning och projektering. 

Men den generella bilden är, som tidigare nämnts, att i stort sett återstår detta 
planeringssteg att genomföra. Detta innebär i sin tur att de kvalitetsanspråk som 
enligt Lugna gatan ska beaktas i detta planeringssteg, inte har lyfts upp på samma 
nivå och bearbetas med samma processuella struktur som de anspråk som i 
huvudsak bygger upp nätanalysen dvs. säkerhet och framkomlighet. 

4.6 Planeringsvillkor 
Det planeringsvillkor som är möjligt att diskutera med utgångspunkt från det 
befintliga materialet är villkoret om delaktighet och förankring. Villkoret innebär 
att planeringen bör bedrivas så att alla berörda intressen, inom och utanför den 
kommunala organisationen, i alla skeden av förändringsprojekten får relevant 
information och också ges möjlighet att påverka inriktning, utformning och 
genomförande. Detta kan ske inom ramen för två olika handläggningsmodeller.
Projekten kan inordnas i den ordinarie kommunala samhällsplaneringen som del 
av översiktsplan eller som detaljplan, och regleras då av Plan- och Bygglagen. 
Alternativet är att driva förnyelsen som underhålls- och ombyggnadsprojekt inom 
den tekniska förvaltningen. Om det sistnämnda väljs bör intressentanalyser och 
kommunikationsplaner upprättas för att planeringsvillkoret ska uppfyllas. 

Som framgår av beskrivningen är de flesta hastighetsdämpande åtgärder som 
har genomförts föremål för den andra handläggningsmodellen. Planeringsvillkoret 
kommer därför i de flesta fall inte att uppfyllas via de samrådsförfaranden m.m. 
som anges av Plan- och Bygglagen eftersom inga planförändringar kommer att 
genomföras. Delaktighet och förankring hanteras därför inte efter någon enhetlig 
och strukturerad modell, utan blir mer ett resultat av förutsättningar och 
förhållanden som varierar mellan de olika projekten. De ”intressentanalyser” och 
”kommunikationsplaner” som anvisas i Lugna gatan med syfte att underlätta 
uppfyllandet av planeringsvillkoret också i dessa fall, är sällsynt förekommande i 
praktiken. En del kommuner har inrättat särskilda intresse- och samarbetsgrupper 
där hastighetsdämpande åtgärder diskuteras av representanter för olika intressen, 
fastighetsägare, kollektivtrafiken, handikapporganisationer etc. Detta kan 
underlätta uppfyllandet av planeringsvillkoret, men behöver inte göra det per 
automatik vilket materialet bekräftar. 

Som framgår av beskrivningen har många kommuner vissa svårigheter med att 
bemöta det starka önskemål om hastighetsdämpande åtgärder som förs fram av 
boende i bostadsområden. Problemen gäller inte bara den resursmässiga 
dimensionen att alla önskemål inte kan tillgodoses, utan gäller även förhållanden 
som syften, konsekvenser och utvärdering av hastighetsdämpande åtgärder. Här 
finns ett tydligt utvecklingsbehov.

Nätanalysen är alltid föremål för en bred förankring inom den kommunala 
organisationen, inklusive räddningstjänsten, och viss utsträckning även inom 
kollektivtrafikens organisationer. Däremot är den sällan föremål för debatt och 
förankring i ett bredare perspektiv. Nätanalysen är inte ett dokument som det finns 
någon god kännedom om bland dem som direkt kommer att beröras av utfallet, 
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dvs. de som bor i kommunen. Dokumenten är till vissa delar svåra att förstå för de 
som inte är insatta i trafikplaneringsbegrepp och modeller.  

De begrepp, med tillhörande definitioner, som används i Lugna gatan och som 
återkommer i nätanalysen kan vara svåra att tillgodogöra sig om man inte är 
trafikplanerare. Det är inte ovanligt att begreppen har en annan innebörd än vad 
som kan sägas följa av det allmänna språkbruket. Begreppen behöver också 
många gånger definieras ganska så exakt för att kunna användas i 
trafikplaneringen, vilket försvårar möjligheterna att kommunicera nätanalysens 
innehåll till en bredare publik. Det borde dock vara möjligt att avsevärt kunna 
förbättra möjligheterna för kommunens invånare att ta ställning till nätanalysens 
utfall, se nedan.
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5 Forsknings- och utvecklingsbehov 
Användningen av hastighetsdämpande åtgärder i de lokala gatunäten har ökat i 
snabb takt under de senaste fem åren. Av handbokens olika delar råder det inget 
tvivel om att det är bilaga tre ”Exempel på åtgärdslösningar” som beskriver ett 
stort antal fysiska konstruktioner med hastighetsdämpande egenskaper, som har 
fått det största genomslaget. Fortfarande gäller emellertid att det är 
projektfokusering och ”steg-för-steg”-processer på objektsnivå, som dominerar 
kommunernas arbete med hastighetsdämpande åtgärder och förnyelseprojekt. 

Genomförandet av nätanalyser har påbörjat processen att lyfta upp 
verksamheten till den mer övergripande nivå och strukturerade modell som 
beskrivs i Lugna gatan. Avsikten med detta avsnitt är att med utgångspunkt från 
resultaten i projektet diskutera olika förändrings-, utvecklings- och kunskaps-
behov inom området. Förutsättningen är att den process som redan har inletts, 
vilket beskrivningen av arbetet i kommunerna visar, ska stimuleras och utvecklas.  

Samtidigt pågår ett omfattande arbete att också förändra och utveckla de 
planeringsstöd som kommunerna kan basera verksamheten på. Detta görs inom 
TRAST-projektet (TRafik för en Attraktiv STad) som drivs av Vägverket och 
Svenska Kommunförbundet, samt inom andra initiativ för en mer integrerad lokal 
planering, redovisad i Boverkets kunskaps- och inspirationsbok ”Stadsplanera-
istället för trafikplanera och bebyggelseplanera”, Boverket (2002). Diskussionen 
nedan kommer också att relateras till detta förändringsarbete, och i stor 
utsträckning baseras på den diskussion som förs i Svensson och Hedström (2003).  

5.1 Den kommunala trafikplaneringen i praktiken 
Det finns anledning att fördjupa och bredda det angreppssätt som har tillämpats 
inom ramen för det projekt som avrapporteras i föreliggande rapport. Forskning 
bör initieras som har den lokala trafikplaneringen i fokus och som behandlar 
planeringens innehåll och utfall ur ett processperspektiv. Lugna gatans markerade 
inträde på arenan gör det möjligt att se närmare på hur övergripande 
planeringsstöd inom trafikplaneringsområdet implementeras i kommunerna och 
vilka faktorer det är som avgör processens utfall. Det stora antal nätanalyser som 
nu finns att tillgå blir ett viktigt undersökningsmaterial att använda i detta 
sammanhang. 

Nätanalyserna kan jämföras med varandra och med de riktlinjer som finns i 
Lugna gatan (och med ”Boråsmodellen”). Det är av stort intresse att följa upp hur 
nätanalyserna kommer att användas, betydelsen för den fortsatta trafikplaneringen 
samt trafikplaneringens koppling till övrig kommunal planering. Lugna gatan har 
påbörjat en process som nu är i rörelse på den lokala nivån. De sektorsansvariga 
myndigheterna bör följa denna process noga för att bedöma riktning och 
genomslag för de transportpolitiska målen. Detta kan sedan vara underlag för 
utformningen av planeringsstöd och andra åtgärder som kan användas för att 
påverka den lokala trafikplaneringen. Men detta ställer krav på att det tas fram 
fördjupad kunskap om de faktorer som avgör trafikplaneringens utformning och 
konsekvenser.
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5.2 Lokal förankring – efterfrågeanalys 
Det är ett välkänt faktum att en framgångsrik lokal planering förutsätter en 
djupare lokal förankring än den som kan erbjudas genom den representativa 
demokratins ordinarie processer. Svenska kommuner har under en rad av år 
utvecklat och förnyat formerna för hur förankring och dialog ska ske mellan 
kommunen som planerande organisation och alla de som på individ- eller 
organisationsnivå kommer att påverkas av planeringens utfall. Förändringar av 
lagstiftning som plan- och bygglagen, miljöbalken och andra regelverk har både 
ställt krav på och utgjort stöd för en sådan utveckling. 

Men samtidigt kännetecknas trafikplaneringen i Sverige av en tydlig brist på 
diskussion och förankring av de lokala trafiksystemens strategiska inriktning. 
Detta är inte bara problematiskt för relationen mellan kommunen som 
organisation och de som påverkas av planeringens utfall, utan påverkar också det 
egna planeringsarbetet negativt. Med en tydligare strategisk inriktning finns det 
bättre möjligheter att undvika projektfokusering och ”steg-för-steg” tänkande och 
skapa en större säkerhet om den långsiktiga målbilden, även för kommunens egen 
planeringsverksamhet  

Nätanalysen som på ett tydligt sätt visualiserar stadens trafiksystem skulle 
kunna utgöra en bas för en strategisk diskussion som inte enbart är fokuserad på 
objektnivån. En utvecklad och framtidsinriktad nätanalys kan utgöra en plattform 
för att i ett helhetsperspektiv beskriva och kommunicera den långsiktiga 
utvecklings- och viljeinriktningen för det lokala transportsystemet. En växande 
trend internationellt är att bereda invånare möjlighet att ta ställning till tre–fyra 
olika strategiska inriktningsalternativ för det lokala trafiksystemet. Alternativen 
består till största delen av mål för hur trafiken med olika färdmedel ska utvecklas i 
staden, och en översiktlig beskrivning av vilka medel som ska användas för att nå 
dessa mål. 

Internationella erfarenheter och forskningsresultat från Sverige och andra 
länder, visar att en stor majoritet av invånare i städer vill begränsa utrymmet för 
privat biltrafik och parkering, och att detta ska genomföras med hjälp av fysiska 
konstruktioner, ombyggnad av väg- och gatunät som gynnar gång och cykel, samt 
en förbättrad kollektivtrafik. En strategisk förankring av den lokala trafik-
planeringen har därför potential att ge en långsiktig uthållighet och tydlighet åt 
den planeringsinriktning som anges av nationella transport- och miljöpolitiska mål 
och som är under framväxt. Det är inte nödvändigt att anordna folkomröstningar 
för att åstadkomma detta. Statistiska undersökningar med rätt utformade enkäter 
och analysmetoder kan ge en god representation av hur den relevanta efterfrågan 
ser ut bland invånarna. 

Men erfarenheterna visar att det finns ett svagt intresse på kommunal nivå att 
anta strategiska inriktningar som är tydliga och klart strukturerande för den 
framtida verksamheten. De flesta kommuner strävar efter handlingsfrihet, 
manöverutrymme och flexibilitet för att kunna tillvarata möjligheter och 
öppningar för t.ex. nya exploateringar i form av bostadsområden och 
handelsetableringar, där investeringsintressen kan uppstå även på kort sikt. 
Kommunernas målsättningar inom andra områden kan därför lätt komma i 
konflikt med nationella transport- och miljöpolitiska målsättningar. 
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5.3 Lokal transportstrategi – trafik- och stadsplanering  
Som har identifierats av sektorsansvariga myndigheter, förutsätter en ökad 
måluppfyllelse inom transportområdet en breddad och mer integrerad planering 
inom trafikområdet (Vägverket och Boverket, 1999). I Frankrike och 
Storbritannien har den lokala planeringen förändrats avsevärt i denna riktning 
under de senaste åren. Länder som Holland, Schweiz och Tyskland har en längre 
tradition av färdmedelsövergripande lokal och regional trafikplanering.

I Sverige har en process påbörjats i samma riktning. Det är av stort intresse att 
ta vara på det utvecklingsarbete som redan har genomförts i kommunerna, bl.a. 
det som diskuteras i rapporten, och basera det fortsatta arbetet på detta. Ett första 
planeringssteg är till stora delar genomfört i form av trafiknätsanalyser enligt den 
modell som beskrivs i Lugna gatan. Nätanalysen ger en täckande och visualiserad 
bild av trafiksystemen i kommunens tätorter. Givetvis bör all planering starta med 
en inventering och visualisering av det nuvarande trafiksystemet. Det finns goda 
möjligheter att i ökad omfattning använda GIS-baserade planeringsverktyg för att 
beskriva och visualisera både nuläget och alternativa utvecklingsscenarion. 

Nätanalysen i Lugna gatan används i första hand som underlag för 
hastighetsklassificering och identifiering av de delar av näten som behöver en 
annan fysisk utformning för att tillgodose säkerhets- och framkomlighetsanspråk. 
Detta är centrala delar i kommunens trafikplanering och kommer att så förbli i 
framtiden. Men nätanalysen kan också användas som utgångspunkt för en bredare 
trafikplanering som utnyttjar fler typer av åtgärder för att nå de uppställda målen 
eller kvalitetsanspråken. Kvalitetsanspråken i Lugna gatan kan också utvecklas 
och ges en tydligare koppling till samtliga transportpolitiska mål och relevanta 
mål inom andra politikområden. 

Nätanalysen har potential att fungera som plattform för en bredare 
trafikplanering, och kan utgöra länken mellan trafikplaneringen och stads-
planeringen. Om nätanalysen innehåller en bra uppskattning av flöden med olika 
färdmedel i systemet, visualiserar och tydliggör nätanalysen det rumsliga 
beroendet mellan stadens trafiksystem och markanvändningen i övrigt med 
lokalisering av bostäder och verksamheter. Det finns en tendens att uppfatta 
nätanalysen som ett planeringsunderlag som bara är ämnat för en mer avgränsad 
trafikplanering. Den rumsliga visualisering av stad och trafik som nätanalysen 
utgör kan emellertid ligga till grund för den bredare och mer integrerade lokala 
planering som efterlyses av sektorsansvariga myndigheter och den nationella 
politiska nivån. 

En mer integrerad lokal planering, i form av en lokal transportstrategi eller 
transportplan, förutsätter en sammanhållande ram eller plattform. En utvecklad 
nätanalys eller motsvarande visualisering av stadens trafiksystem kan utgöra en 
sådan plattform och utgångspunkt för planeringen av den framtida utformningen. 
Det arbete med nätanalyser som redan har utförts eller är på väg att utföras på 
kommunal nivå kanske kan användas för bredare tillämpningar än vad som ryms i 
den planeringsprocess som beskrivs i Lugna gatan.

Det finns skäl att fortsätta att följa och sammanställa det internationella 
kunskapsläget inom de delområden som har relevans för konsekvenser av 
hastighetsdämpande åtgärder. Men det finns också starka skäl att börja 
sammanställa kunskap och information om lokala transportstrategier i sig. Detta 
kan göras genom att gå igenom lokala åtgärdsprogram för konkreta städer. Ofta 
hävdas att detta inte är en motiverad forskningsuppgift med hänvisning till att det 
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redan finns dokumentation om detta i rapporter från ett antal EU-projekt om 
”good practice” och annat material. 

Vi vill emellertid hävda att det i stort sett saknas systematiska samman-
ställningar av internationella erfarenheter och exempel, och som även jämför 
dessa med svenska förhållanden, förutsättningar och problem. Det är ingen 
skillnad i detta avseende mellan området ”stad och trafik” och andra 
innovationsområden: för att kunna tillgodogöra sig ny information och kunskap, 
måste resurser sättas in för att tolka, överföra, sammanställa och anpassa 
innovationerna till de sammanhang som är relevanta. Detta är en nog så viktig 
forsknings- och utvecklingsuppgift som bör kunna vara till stor nytta för 
utvecklingen av en integrerad lokal stads- och trafikplanering i Sverige. En viktig 
uppgift är att fastställa vilken institutionell utformning som krävs för att en 
planeringsmodell i form av en lokal transportstrategi ska vara möjlig att använda i 
det svenska sammanhanget.  

5.4 Åtgärdskatalog 
En bredare trafikplanering, eller en lokal transportstrategi, medför att kraven på 
planeringsstöd/handböcker också förändras. Med utgångspunkt från en definierad 
plattform måste de som ska svara för planeringen också ha tillgång till en katalog 
med åtgärder, effekter och konsekvenser. För att kunna uppnå så goda resultat 
som möjligt krävs att åtgärder kan kombineras i paketlösningar. Detta gör det 
möjligt att tillvarata synergieffekter och mer effektivt kunna hantera eventuella 
acceptansproblem.  

Många av de åtgärder som kan bli aktuella är väl dokumenterade. Vad som 
saknas är en sammanställning som utgår från en fastställd plattform som 
definierar område, problem, syfte och mål, och sedan beskriver olika åtgärders 
utformning, effekter och konsekvenser utifrån en tydlig struktur. En sådan 
behovsprövad sammanställning underlättar också arbetet med att fastställa 
kunskaps- och utvecklingsbehov, och kan därmed identifiera uppgifter för 
framtida forsknings- och utvecklingsarbete.  

Som framgår av rapporten är löpande och systematiska utvärderingar av 
genomförda åtgärder inte en del av den normala verksamheten inom 
kommunerna. Många gånger finns det inga före- eller eftermätningar av hastighet 
och trafikvolymer vid de åtgärdade gatuavsnitten. Det finns därför inga 
konsistenta data att använda vid utvärderingar av dessa aspekter. I 
åtgärdskataloger finns det möjlighet att förmedla generell information om olika 
åtgärders effekter och också beskriva metoder för att göra egna utvärderingar. 

 Det behövs ”idé- och inspirationsböcker” som lanserar den mer integrerade 
lokala planering som efterlyses. Men dessa måste kompletteras med mer 
åtgärdsinriktat material och ”verkstadshandböcker” som utgår från en integrerad 
grundsyn, men som också visar hur det grundläggande förhållningssättet ska 
omsättas till konkret praktik.  
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